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Begin december komt de postbode langa 
voor de abonnementshernieuwing. 

Daar hij slechts eenmaal aanbiedt, verzoe-
ken we onze abonnees van nu af aan hun 
huisgenoten te verwittigen. 

De dagbladpers heeft vóór en na de beto
ging te Antwerpen bewezen dat men van haar 
geen juiste voorlichting kan verkrijgen, wat 
des te krachtiger de noodzaak van een sterk 
uitgebouwde weekbladpers naar voor brengt. 

Ondanks het feit dat zowel de druk- als de 
verzendingskosten stijgen, hebben we de prijs 
van ons blad niet verhoogd. Wij zullen integea-
deel ons aantal abonnees omhoog drijven. 

Wij wensen vooreerst echter' al onze 
abonnees - ook U ! - te mogen houden. 

De prijzen zijn : jaarabonnement : 200 F , 
halfjaarlijks abonnement : 110 F, kwartaal
abonnement 60 F. 

«SLAAF NOCH BEDELAAR MAG 
DE WERKMAN WEZEN» 

Pm£ST£R DAENS 

D A E N S M O N U -

M E N T T £ A A L S T 

KAMERDEBAT OVER MOL 
Het ongehoord schandaal der benoeming van de eentalige Waal 

Goens tot directeur-generaal van het Atoomcentrum en der onge

looflijke wanverhouding tussen Vlamingen en Walen aan de top 

van dit Centrum, was verleden dinsdag in de Kamer het onder

werp van een uitvoerig debat. 

WOUTERS CONTRA SPINOY 

liet was de Molse f;.V.P.-er 
Rerghuians die tnet zijn intcrpel-

f̂, latie het debat opende. Ilij kl^)e^' 
de wantoestanden ia het Lcntrinn 
aan, daarhij zijn betoog met cijfers 
en met feiten stofferend. Hij schet
ste het klimaaat in het Centrum en 
in de streek en wees op de onduld
bare en onhoudbare toestand. Hij 
stelde de benoeftiing van een Vla
ming tot directeur-generaal als 
eerste voorwaarde om de rust te 
herstellen. 

Hierna kwam Van der Schueren 
op de tribune. Deze P.V.V.-er, die 
in de vorige regering minister van 
Ekonomische Zaken was, probeer
de in een schandelijke tussenkomst 
de wantoestanden goed te praten. 
Hij 'Ireef de onl)escluiamdheid zo 
ver om, na de onsfellende cijfers 
van de interpellant, de verzekering 
te geven dat het taale\enwicht was 
hersteld. Hij werd herhaaldelijk 

vanop de -Volksuniehanken scherp 
onderbroken. Hij probeerde er zicii 
uit te redden door te antwoorden 
dat hij niet hoopte, onze verkoze-
nen te overtuigen. Dit oordeel over 
de overtuigingskracht van zijn 
eigen beloog was het enige juiste 
inzicht in de tussenkomst van de 
man die de grootste schuld heeft 
aan het huidig schandaal, samen 
met de C.V.P. die Van der Schueren 
steunde toen iiii minister was in 
het kabinet Kyskens. 

Minister Si)inoy gaf toe dat er 
wantoestanden zijn. de weddc-
schalen werden willekeurig vast
gesteld « al naar het hoofd van de 
khönt », wat sarkastische uilroe
pen uitlokte O]) de Volksunie-ban
ken. De Vlamingen zijn onreclit-
vaardig behandeld, gaf hij toe, 
maar verontschuldigde zich vlak 
daarop met « ik heb een vergif
tigde erfenis overgenomen •». De 
minister had zijn yeto gesleld tegen 

de benoeming van een franstalig 
directeur-generaal, doch trok ach
teraf dat veto in. üm deze plotse 
ommezwaai aannemelijk te maken 
diende Spinoy een mistig verhaal 
op, waaruit moest blijken dat er 
geen evenwaardige Vlaamse kandi
daat was. Met de gebruikelijke 
vage beloften voor de toekomst 
besloot hij zijn uiteenzetting. 

r.efère, groepsvoorzitter van de 
("..V.P., was zich wel bewust van 
de grote verantwoordelijkheid van 
zijn partij in dit .schandaal. Hij 
vroeg, dat de drie nationale par
tijen mekaar niet met stenen zou
den gooien, doch werd alvast zelf 
bekogeld met spottende opmerkin
gen van de Volksuniefraktie. Onze 
woordvoerder, dr Leo Wouters, 
hield op de hem eigen rustige en 
onverstoorbare toon een scherpe 
aanklacht tegen de onduldbare 
achterstelling der Vlamingen in 
eigen streek. Hij vroeg aan de 
socialistische minister, hoe deze 
kan dulden dat dagelijks arbeiders 
en bedienclen in hun menselijke en 
Vlaamse gevoelens worden ge
krenkt. De Volksuniegroep diende 
daarop een molie van wantrouwen 
in. 

De Saeger en Verroken rekenden 
in een motie er op dat de regering 
de passende maatregelen zal nemen. 
Wat neerkomt op een motie van 
\ertrouwen ! 

De drie grote partijen maakten 
tenslotte mekaar het leven niet 
zuur in dit debat om Mol. Al wordt 
door de C.V.P. buiten het parle
ment met hoge woorden gesproken 
en al worden papieren offensieven 
ontworpen. Dat zal nogmaals blij
ken uit de stemming der moties ! 

14 EN 15 DECEMBER TE ME-
CHELEN! PAliïlJK0N6RES BiR 
VOLKSUNIE. OP DE SEKTIE-
VERGADERINGEN «VOLKSWEL
VAART» «ZELFSTANDIGEN» EN 
«GRONDWETSHERZIENING» ZAL 
HET V.Ü.-PROGRAMMA VERDER 
WORDEN UITGEWERKT. OP DE 
SLOTVERGADERING ZONDAG
NAMIDDAG WORDT HET AKTIE-
PLAN VOOR HET STRIJDJAAR 
1964 AFGEKONDIGD. AL ON
ZE KADERLEDEN EN PROPA
GANDISTEN ZIJN OVER VEER
TIEN DAGEfI OP HET KONGRES! 

file:///ertrouwen


'"rSJ***??^w;>' 

* f ^ 
,«^>"». 

s «,,j;^2i_uU^ 

ICHR^^OM* 

MUTUALITEIT 
Waarde Redactie, 

I Naar aanleiding der nieuwe wet
geving betreffende ziekte en inva
liditeit, waarbi] een groot gedeel
te der bevolking dat tot op heden 
hierbij niet betrokken was ver
plicht wordt z.ch aan te sluiten, 
wens Ik toch een bedenking te 
maken 

Het IS heel menslievend de mas
sa te willen beschermen tegen 
zaekte en invaliditeit, dit kan na
tuurlijk niet geschieden zonder 
bijdragen, daarvan is iedereen 
overtuigd 

Maar niet iedereen is overtuigd 
van het feit dat de mutualiteiten, 
waar men tenslotte toch verplicht 
wordt toe te treden, m handen 
mogen blijven van politiekeiö 

Zou het niet méér normaal zijn 
dat de staat zelf de leidmg zou 
nemen en, evenals voor de pen
noenen, over een eigen organisme 
zou beschikken dat de nodige tus
senkomsten en uitbetalingen zou 
doen? 

Ik denk dat, wanneer dit goed 
en eerlijk toegepast wordt met 
steun van het geneesherenkorps, 
we tot pen goedkoper en degelij
ker systeem komen 

Het schijnt er thans op te gelij
ken dat de mutuaUteiten er enkel 
zijn om de politieke kassen te 
vullen 

Het is toch een feit dat, met de 
geiden die afgedragen woiden aan 
de mjutualiteiten, deze een on-
ondei broken kleskampagne voeren 
door middel van propagandabla
den als « Voor Allen » « Volks
macht », ea 

Reusachtige bedragen worden 
besteed voor « vakantiehulzen », 
^ e niet bedoeld zijn om zieken te 
genezen maar wel om de politie
ke winkel te doen draaien 

Daarbij komt nog het aantal be

trekkingen die geschapen woiden 
die m hanaen zijn van de paitij 
en niet emcel voor nuttige zaken 
gebruikt woiden 

Men moet veihmdeien dat men
sen veipliclit -worden gelden af te 
dragen aan po'itieke instellingen 
zogezegd om hun gezondheid te 
beschermen doch di(- iq werkelijk
heid pebruikt wolden om een po
litiek te voeren die dikwijls tegen 
de ge7indheid van de verphcht-
vei zekerde wordt gevoerd 

CC - Mechelen 

STEEDS MOL 

Waarde Vo ksunie 

Ik lees m de « Libie Belgique » 
dat de Raad van Beheer van het 
Kerncentium van Mol s'echts 7 
Nederlandstaligen op een goede 
dertig leden telt 

De krant voegt er aan toe : 
« Deze vei houding, natuurlijk on
voldoende zal verbeterd woiden 
naargelang de mogelijkheden 
waarvan enige zich kortelings zul
len vooidoen » 

Zie, zo gaat het altijd m Bel
gië' 

De Vlamingen woiden steeds 
benadeeld en, als er storm van 
komt, belooft men hier verande
ring m te brengen Maar het is 
toch opvallend, hoe de anti-Vlaam-
se machten m dit land toch eerst 
altijd proberen de Vlamingen te 
benadelen Ook te Mol heeft men 
een pogmg gedaan En als we voor 
het voldongen feit staan, dan be
looft men dat er iets zal gedaan 
worden 

In afwachting zitten de Pians-
taligen In de kaas en maken van 
hun macht gebruik om van Mol 
een tweede Brussel te maken 

Ik was vroeger een liberaal-ge
zinde ik was lid van de Liberale 
Jonge Wachten en stemde altijd li-
betaal 

Ook vorige keer nog' Maar ik 
ben kwaad gewoiden omdat geble
ken IS aat sinds 133 jaar nog 
nooit een Vlaamssprekende op de 
hberale lijst van Brussel gekozen 
weid Nooit weid een Vlaming op 
een ve'-kiesbaie plaats gezet Toen 
nu het Libeiaal Vlaams Verbond 
enkele maanden terug hiertegen 
opkwam was de reactie vanwege 
de Biusselse libeiale Vrouwenbond 
geweldig en kreeg het LVV het 
hard te verduren. v 

Ook heb ik vastgesteld dat de 
liberalen steeds belangrijke pos
ten hebben bezet in Brussel en 
landgemeenten en dat de ver-
fransing er geweldig op vooruit 
gegaan is In Vlaanderen hangen 
Van dei Poorten en de sympathie
ke De Weeidt de flamingant uit, 
maar wanneer het er op aan komt 
dit te bewijzen in daden, zwijgen 
ze als vermooid 

Ten laatste vei-wijt ik de liberale 
partij dat ze onverdraagzaam is 
geweest m de TV t o v de Volks
unie Als partij van vrijheid en 
verdraagzaamheid heeft de P W 
geweigerd, mee te doen aan « Ie
der zijn waarheid » als de Volks
unie er bij was juist zoals de 
CVP en BSP Dat heoft bij mij de 
beker doen overlopen volgende 
keer stem ik Volksunie op heel de 
lijn Dat zal de straf zijn die ik 
de P W opleg om, samen met de 
CVP en BSP een klein partijtje 
zonder dagblad, zonder veel geld, 
zonder steim van de grootnijver-
heid, het enige dat nog overbleef 
« Ieder zijn waarheid », ontzegd te 
hebben 

LC - AntweiTjen 

STAATS-

GEPENSIQNEERDEN 

Mijnheren, 

De betiokken overheden hebben 
maar steeds van de daken ge
schreeuwd dat de schatkist onder 
de last der nensioenen ging be
zwijken Thans zijn ze - er zeker 
van overtuigd dat het publiek dat 
geslikt heeft en achten zij dan 
ook het ogenblik gekomen om de 
staatsgepensioneerden een loer te 
draaien 

De wet van 5 8 55 bepaalt dat de 
pensioenen automatisch moeten 
aangepast worden aan de lon°ri en 
weddeschalen En nu wordt die 
wet doodeenvoudig afgeschaft i 

Dat betekent natuurlijk dat, als 
er wat oveyblijft nadat aan de 
hardste schreeuwers sial voldoe
ning geschonken zijn er misschien 
aan die gepensioneerden zal ge
dacht worden Dat is des te erger-
hjker, daar op ander gebied met 
het geld werkelijk gegooid wordt 

Zo hebben we daar het schan
daal van de verkoop tegen 50 000 
P van vliegtuigen die tegen ette
lijke miljoentjes werden voortver-
kocht En dan de 945 000 F jaar
wedde van Evalenko, bestuurder 
van het Kolendirectorium en 
socialist Doet dat niet onderstel
len dat er nog anderen overdreven 
betaald worden? 

Maar de klap op de vuui-pijl is 
wel, dat een wetsontwerp werd 
Ingediend er toe strekkende arm
zalige ministers na twee jaar 
dienst een pensioen te bezorgen 

Schaamtelozer kan het niet na 
de afschaffing van de automati
sche aanpassing der staatspensioe
nen 

We nemen aan dat de koop
kracht der minderbegoeden ver

hoogd wordt maar dan op voor
waarde dat de verworven rechten 
der gepensioneerden geeeibiedigd 
wolden De meeste staatsgepensio-
neeiden zwemmen stellig niet m 
het geld 

Zo dan toch, niettegenstaande 
alles, de pensoenlast dient ver
licht dat men dan afneme van 
de pensioenen van de talrijke niet-
gebrekkige officieren Die worden 
toch betaiald om het land te die
nen en met om te pronken 

Ergerlijk is daarbij de houdmg 
der kleurpolitieke sociale organisa
ties die toch heel wat staatsgepen
sioneerden onder hun leden heb
ben 

Die lieren bekommeren zich ech
ter m de eerste plaats om zichzelf 

Zo werd aan de vaste vertegen
woordigd s der vakbonden bij de 
N M B S m 1958 uitbetaald voor 
de zgn uitgaven • 2 977 000 P In 
1959 was dat reeds 3 489 000 F En 
dan moet de zgn « berooide » 
schatkist het tekort van de NMBS 
dekken' 

De verbittering onder de gepen
sioneerden is dan ook zeer groot. 

Schreef de voorzlttw van het 
nat verbond der gepensioneerden 
niet dat het de mandatarissen bij 
de verkiezingen moet betaald gezet 
worden' 

V - Mechelen 

De redaktle draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrleven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor Over de lezersru
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd 
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ALLE V L A M I N G E N TE BRUSSEL k o p e n 
hun uurwerk bij een 'ervaren vakman 
en laten het door hem onderhouden. 

MEESTER UURWERKMAKER 

GROTE K E y S 
MODERN AïïllER 

Ant De w in f e rs f ra of, 11 
OUDERGEM (BLIS) - TO. 124543 

KORTING voof^fedeii_vao Vlaomsa verenigingwu^ 

Schuimrubbennatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedeliklngslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 

met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

Indien ü geen verkoper 
In uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ü het adres van 
de dichtst bijgelegen 
verkoper Star Zele, 

De nieuwe oogst is hinnen 

Wanneer 

de stakenhuizen 

in het landschap 

verschijnen, 

is de hop geplukt 

Proef nu 

het lekkere 

\ laamse hop-bier 

m de brouwerij 

LÖOTENS 
te 

KOEKELARE 

Verkoper voor Aali>t en omgeving : 

NORBERT DE GANCK, 
Watertorenstraat. 10. Aalst 
Telefoon : 053/21667 

a l l e e n kunnen Kan wat kunnen kan 
Wi] biedeil ü de voordelig&te en n j k s t e keuze van gronden in Vlaanderen B r a b a n t 
en Limburg 350 eigen arbeiders , specia l i s ten en t e chn l eke r s om mooi degelijk en 
goedkoop te bouvpen S teeds volgens eigen opva t t ing en tot 80 t h f inanc ie r ing . 

Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel 49 87 64 - 48.76 86 
Schutterhofstraat 19 Antwerpen - Tel 32.92.18 
Onderbergen 43 Gent - Tel (09)25.19.23 



DE VOLKSUNIE 

1 

In 1929 telde m e n in België nog 292 .000 landbouw-eksploi ta-

ties van meer dan 1 hektare . In 1950 was dit cijfer reeds vermin

derd tot 252 .000 en in 1959 telde men er noch slechts 199.000. 

Indien men het cijfer voor 1929 gelijkstelt aan 100, krijgt 1950 

het cijfer 86 en 1959 reeds het cijfer 6 8 I 

V a n 1960 tot l % 2 liep het aanta l bestendig in de landbouwsek-

tor werkzame bedrijfsleiders terug van 184.000 tot 167.000, een 

verminder ing dus met 9 % t.o.v. 1960. 

V a n de 1.050.000 in 1856 in de l andbouw werkzame personen, 

4 6 % van de Belgische akt ieve bevolking, bleven er in 1947 nog 

41.9.848 over, wa t slechts 12 ,06% van de akt ieve bevolking 

w a s ; voor het jaar 1959 was het absolute cijfer reeds gedaald 

tot 2 6 3 . 8 0 0 ; het « Eerste p r o g r a m m a voor ekonomische ekspan-

sie 1 9 6 3 / 6 5 » raamt voor 1965 een verdere d a h n g tot 219 .000 

arbeidskrachten in de l andbouw (blz. 1 2 3 ) . 

De inkomens in de landbouwsektor zijn over het a lgemeen lager 

dan in de andere sektoren. 

, Het aantal landbouweksploitatles 
vermindert Voortdurend komen jon
ge boeren, bij gebrek aan een winst
gevende bezigheid m de land- en 
tuinbouwsektor, op de arbeidsmarkt 
terecht. Wie ondanks alles toch blijft, 
verdient met zelden een beschamend 
laag uurloon. 

Tegen deze ontwikkeling van de 
toestand wordt reeds verschil'ende 
jaren en van verschillende zijden 
geprotesteerd, worden moties opge
steld en worden delegaties van de 
landbouwers - organizatles naar de 
bevoegde minister gestuurd De Boe
renbond schrijft er over, de C V P . en 
de P.V.V spreken er over, de boeren 
elf klagen steen en oeen... 

Niemand hoeft zich in dit verband 
ochter iHuzies te maken. De mooie 
woorden van de elkaar opvolgende 
Ministers van Landbouw ten spijt, 
wordt deze ontwikkeling door de 
overheid in de hand gewerkt. Dat al
les maakt deel uit van een zeer 
nauwkeurig uitgestippeld plan, waar
over op de ministeries van Landbouw 
en van Ekonomische Zaken en Ener
gie een werkelijk roerende eensge
zindheid bestaat! 

Het is iedereen voldoende bekend 
dat Wallonië op dit ogenblik af te 
rekenen heeft met een ernstig tekort 
aan arbeidskrachten. Ook in de eerst
volgende jaren zal dit zo zijn. 

Men neemt zelfs algemeen aan dat 
pas na 1975 — het ogenblik waarop 
Vlaanderen, volgens de ramingen, 
geen arbeidersoverschot meer zal ken
nen — beroep zal kunnen gedaan 
worden op jonge aankomende Walen. 
Om dit huidig arbeiderstekort te on
dervangen, geeft het « Verslag Sau-
vy » als doelstellingen van de Waal
se demografische politiek : 1) opdrij
ving met 20 % van het geboortecij
fer; 2) de immigratie van ongeveer 
32 000 personen per jaar. Het tekort 
aan arbeidskrachten in de Waalse 
industrie wordt ondertussen ook met 
andere middelen bestreden. Op de 
eerste P'aats t racht men arbeids
krachten te onttrekken aan de Waal
se landbouwsektor. Daarnaast ook 
tracht men de Vlaamse pendel naar 
de Waalse industrie-centra te verho
gen, iets waar men op dit ogenblik 
in gelukt Maar in elk geval moet in 
Vlaanderen tot 1975 een overschot 
aan arbeidskrachten blijven bestaan, 
omdat een vermindering van de pen
del naar Wallonië de Waalse indus
trie voor onoverkomelijke moeilijk
heden zou plaatsen. 

Tegen de achtergrond van de in-
dustrializatie van de Vlaamse gewes
ten is het duidelijk, dat een arbeids-
overschot hier alleen kan bestendigd 
worden indien voldoende personen 
de landbouwsektor verlaten om, 
meestal als ongeschoolden, in de in
dustrie werk te gaan zoeken. Dat de 
menselijke noden van onze land
bouwbevolking bij deze gewilde maar 
totaal ongeordende overheveling vol
ledig verwaarloosd worden, wie er
gert er zich niet over? 

Zonder ernstige voorbereiding en 
soms zonder de meest elementaire 
scholing worden onze jonge boeren 

van de landbouw naar de industrie 
overgeheveld Het verlies van de zelf
standigheid, het heel nieuw werk-
milieu, dat alles schept menselijke 
problemen De slaafse dienstbaarheid 
van onze unitaire partij-pohtiekers 
aan de machten van de « haute fi
nance » is echter zo groot, dat zelfs 
de meest wraakroepende toestanden 
op het individueel menseUjk vlak 
over het hoofd worden gezien! De 
beve en van het groot-kapitaal wor
den door onze unitairen. met de pink 
op de naad van de broek snel, letter
lijk en naar best vermogen uitge
voerd. Dat de belangen van onze 
landbouw-bevolking hierbij als 
slachtoffer vallen aan de eisen van 
de groot-industrie, interesseert onze 
blauwe, gele en rode parti j-ratten 
maar matig' 

Dat sinds het einde van de 2de 
wereldoorlog geen enkele Belgische 
regering ooit een wetenschappelijk 
verantwoorde landbouwpolitiek ge
voerd heeft, vindt zijn oorzaak ech
ter met alleen in de noden van de 
Waalse industrie en in de eisen van 
het Belgisch groot-kapitaal. 

De haast hondse trouw waarmee 
vooral onze Vlaamse landbouwers de 
Belgische Boerenbond en de Christe-

LANDBOUWPOLITIEK 

lljke Volkspartij reeds vele jaren lang 
zijn gevolgd op alle door beide orga
nizatles betreden wegen — meestal 
echter geen landbouwwegen! — heeft 
mede schuld aan het uitblijven van 
een ernstig saneringsplan voor onze 
landbouw. Het is een van de (schijn
baar) paradoksale vaststellingen uit 
de praktische politiek, dat trouw 
nooit beloond wordt en dat de poli
tici slechts belangstelling hebben voor 
kiezers die, bij verwaarlozing, voor de 
partij dreigen verloren te gaan. En 
het is slechts in de mate dat onze 
Vlaamse land- en tuinbouwers dit 
zullen inzien en er de voor de hand 
liggende besluiten uit zuUen trekken, 
dat aan hun problemen de nodige 
wetgevende en financiële aandacht 
zal geschonken worden! Indien de 
C.V.P. er echter verder gaat In sla
gen, bij elke verkiezing opnieuw met 
enkele achteraf niet-gehouden be
loften de stem van de boeren binnen 
te halen, moet niemand rekenen op 
enige verandering in het reeds jaren 
gevoerd landbouwbeleid dat voorbij
gaat aan de meest elementaire noden 
van onze Vlaamse boerenstand! 

De onderdanigheid van het unitair 
Belgisch partijwezen en de trouw van 
de boeren aan de C.V.P, ziedaar de 
meest essentiële oorzaken van het 
feit dat in dit land de landbouwpro
blemen aan de Eerste-Minister geen 
slapeloze nachten bezorgen. Voeg 
daarbij dan nog de vaststelling dat 
de meeste landbouw-politleke beslis
singen, indien er dan toch getroffen 
worden, georiënteerd zijn naar de 
struktuur van de Waalse landbouw 
waar de gemiddelde bedrijfsomvang 
heel wat groter is dan in Vlaanderen 
en de teelten anders zijn. 

De versnippering van de bodem, de 
verspreide ligging van de kavels, de 
hoogte van de grond- en pachtprij
zen, de verwaarloosde toestand van 
de waterhuishouding in de meeste 
streken, enz., enz. : het zijn nochtans 
problemen die dringend een oplossing 
vragen. De toestand van de Vlaamse 
landbouw vereist op zeer korte te r 
mijn een beleid dat grondig de vraag
stukken aanpakt en met vastbera
denheid de nodige maatregelen treft 
en doet uitvoeren. Een landbouwbe
leid, niet in funktie van de indus
triële eisen en -de groot-financiële 
belangen, maar afgestemd op de 
werkelijke noden van de Vlaamse 
landbouw, wordt iedere dag een 
dringender noodzakelijkheid. Indien 
de landbouwers hun traditioneel 
C.V.P.-getrouwe houding niet zeer 
snel gaan herzien, moeten ze zich 
nochtans geen illuzies maken! 

De Volksunie zal echter niet afla
ten. Onafhankelijk genoeg om de 
volksbelangen — en de volksbelangen 
alléén — te verdedigen, zal de 
Vlaams-nationale partij ook op het 
terrein van de landbouwproblema
tiek de zijde van de Vlaamse mens 
kiezen, tegen de on volkse partijen en 
de anti-volkse belangen van om het 
even wie in. Wie aan onze landbouw 
raakt, hetzij openlijk, hetzij verdo
ken, zal de Volksunie op zijn weg 
vinden. 

De zorgen van de Vlaamse boer zijn 
ook de onze. De belangen van de 
Vlaamse landbouw zijn onze belan
gen, omdat ze de belangen zijn van 
het Vlaamse volk, eerste en laatste 
doel van onze Vlaams-nationale ont-
voogdingsstrijd! 

Willy Cobbaut 

Tuis enim fidelibus, Dómine, 
Vita mutatur, non toUitur ... 

Het heeft de Heer behaagd tot zich te roepen de ziel van zijn trouwe dienaar 

De Heer 

Emile Philippe VAN DER ELST 
geboren te Neder-over-Heembeek op 4 december 1890 en aldaar 
overleden op 23 november 1963, gesterkt door de genademiddelen 

van Onze Moeder de Heilige Kerk. 

Dit meldan U met grote droefheid, maar met kristelijke gelatenheid ; 
Mevrouw Emile Van der Eist, geboren Elisabeth Peeters, zijn echtgenote ; 
De Heer Frans Van der Eist, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, advokaat bij het .Hof van 
Beroep te Brussel, en Mevrouw, geboren Gaby Van der Kuylen, zijn zoon en schoondochter ; 
Willem, Elisabeth, Jan en Maria-Anna Van der Eist, zijn kleinkinderen ; 

Aiejuffrouw Marie Van der Eist, 
Mevrouw Jozef Kiekens-Van der Eist, 
De Heer en Mevrouw Emile Stijfhals-Van der Eist, 
De Heer en Mevrouw Emile Polspoel-Van der Eist, 
De Heer en Mevrouw Michel Verbeken-Van der Eist, 
De Heer Alfons Van der Eist, 
De Heer en Mevrouw Jozef Van der Elst-Sammels, 

en hun kinderen en kleinkinderen ; 

Mejuffrouw Marie Peeters, 
Mevrouw Jan Peeters-Fellemans, 
Mevrouw Alfons De WaJs-Peeters, 

Pe plechtige lijkdienst, gevolgd door de bijzetting in de fa miliekeld«i ;aad plaats in 

en Pauwei op donderdag M ni 'tember te 11 h. 

Gedenk onze dierbare 0"#«rledene in uw gebeden. 

Brussel 12, Beizegemstraat 20. 

De Heer Edmond Peeters-Hozenstraten, 
De Heer en Mevrouw Leon Van Gansbeke-Peeters, 
De Heer en Mevrouw Jozef Peeters-Rozenstraten, 
De Heer en Mevrouw Karel Peeters-Doms, 
De Heer en Mevrouw Vital Berghmans-Peeters, doch 

ter en schoonzoon van wijlen de Heer en Mevrouw 
Josse Peeters-Van der Eist, 

De Heer en Mevrouw Nicolas Peeters-Knop, 
De Heer en Mevrouw Jozef Larivière-Peeters, 
De Heer en Mevrouw Robert Peeters-Peeters, kinde

ren van wijlen de Heer en Mevrouw Christiaan 
Peeters-Stijfhals, 

en hun kinderen en kleinkinderen ; 

de parochiekerk S.S. Peter 



D l yOLKSUNJg 

cpmmtm llllilllllliilllllllllllll 

NIEUWE H. GEEST? 

hebt RlJ, mljnh-er, t^r gelfl» f nhrlrf vnn hp+ urori-s B 
!0»e reout-itle opgedaan. Bie« aif^-a^ ren te atrrae,. 

aan de moordenaars 

onder ons 

Dear killer, 
Gij moet dezer dagen wel zéér in uw nopjes geweest 

ïijn : du sang niet alleen a la une, maar in heel de krant. 
Bloedige titels in vijf cicero over heel de breedte, bloedige 
tele- en telstarfoto's regelrecht uit het hart van Texas, 
Moedige verslagen van harde persjongens die sinds lang 
al weten dat goed verkoopt wat de zenuwen prikkelt. 

Bloed en schijnheiligheid ! Sla de krant open, cher 
lueur, schakel de T.V. aan, luister naar de radio : het bloed 
zijpelt er af en de schijnheiligheid slaat u met de morbiede 
reuk van de dood in het gezicht. Gewezen ministers, die 
hun handtekening meer dan honderdmaal onder een dood
vonnis hebben gezet, komen thans als senaatsvoorzitter hun 
verontwaardiging uitdrukken over het geweld. Eerste-
ministei's, die als partijvoorzitter aan h*t hoofd van hun 
opgehitste volgelingen tot straatschenderij hebben aange
zet, komen in de mikro femelen over de gevaren van het 
aanwakkeren der politieke passies. Hersenloze, oppervlak
kige en ongevoelige pershaaien die zopas nog de foto van 
een andere weduwe van een vermoord katholiek president -
mevrouw Nhu, om precies te zijn - met harteloos kommen-
taar als gefundenes Pressen aan hun lezers voorschotelden, 
rekenen nu de oppervlakte van een Jackie-foto uit in 
funktie van de mogelijkheden om de oplage te doen stijgen. 

Gij moet, lieber Mörder, tevreden zijn : zovelen op de 
•wereld onderscheiden zich in zo weinig van u. Gij zijt lid 
van een naamloos doch ontelbaar legioen : dat van de 
plengers van krokodillentranen, van degenen die de kop en 
de zenuwen niet hebben om zélf de haan over te halen, van 
de schijnheiligaards die de moord proeven met de tong van 
de kenner en ze dan verwerpen of toejuichen naar de eigen 
politieke smaak en voorkeur. 

Overdrijf ik, matador ? Hoe verontwaardigd hebben de 
heren voorlichters van de publieke opinie zich gewenteld 
in de « Chinese ploertigheid », de cinische onverschilligheid 
•waarmee de moord op Kennedy in het land van Mao werd 
onthaald. Stel u één ogenblik voor dat het Mao zélf geweest 
•was die verleden vrijdag onder moordenaarshand was geval
len : hoe veel kleiner, hoe veel slechtgemeender zou de 
eventuele afkeuring geweest zijn. Kleiner en slechtgemeen -
der wellicht nog dan de louter verbale en kortademige 
verontwaardiging bij de dood van president Diem. Of totaal 
onbestaande, zoals bij de dood van een Pétain, een monseig
neur Tiso of een Vindevogel. 

liet moet U, dear killer, in de/.e dagen duidelijk gewor
den zijn dat gij niet alleen op de wereld loopt. Hoe moet 
uw hart gepopeld liebben toen gij vernaamt dat moord op 
een 8 mm fihiistiook van 35 sekonden 40.000 bikkelharde 
dollars waard is. Dat moord zo ongemeen spannend is, zo 
boeiend dat TV-stations '< over there » en hier het filmpje 
driemaal afdraaien • \ergroot en vertraagd opdat toch geen 
enkele TV'-taksbetaler iets zou moeten missen van de kleur 
van de dood op het gelaat van een stervende. Hoe moet gij 
u de lippen gelikt hebben bij de door Dallas' bekwame 
politie - wellicht niet zo toevallig - aangekondigde « big 
show » : de eerste moord op TV, direkte overname door alle 
Stations in gans de beschaafde en onbeschaafde wereld. 

Er /.i|n ogenblikken, cher lueur, dat de mens weinig 
reden lot fierheid heeft over zijn eigen soort. Zo'n ogenblik 
was er o.in. verleden zondag, toen tweehonderd joernalis-
tieke en politionele smeerlappen aan het juichen gingen 
omdat een moordenaar een (vermoedelijk) moordenaar 
regelrecht in de darmen schoot. 

Op zo'n ogenblikken, matador, beseft ieder die nog niet 
totaal aangevreten is door de koorts naar hot news en 
sensatie duidelijk, dat de Mórder inderdaad nog altijd unter 
uns zijn. 

Waar zijn de nieuwe Gandhi's in deze welstellende 
rofwereld anno 1963 ? Vergeefs zocht bij klaarlichte dag 
met zijn lantaarn 

dio Genes. 

Te Evere wonen er op de 
St. Vincentiusparochie nau
welijks 15 % Fransspreken-
den. Deze minieme minder
heid had het desondanks 
reeds k'aar weten te spelen 
dat 2 van de 6 zondagmissen 
afgestemd werden op de 
FranstaUgen; daarenboven 
was de hoogmis voor beide 
taalgroepen. 

Sinds verleden zondag is 
daarin verandering geko
men : in de hoogmis werd 
uitsluitend in het Frans ge
preekt. Onder de aanwezigen 
bevonden er zich juist geteld 
4 Franstaligen. 

Tientallen gelovigen ver
lieten uit protest dadelijk de 
mis, terwijl er overal in de 

kerk geroezemoes ontstond. 
De St. Vincentiusparochie 

viel tot voor kort onder de 
bevoegdheid van de dekenij 
van Zaventem. Thans hangt 
ze af van de dekenij van 
Schaarbeek. Is het van daar
uit dat de nieuwe instrukies 
kwamen? 

In ieder geval heerst er 
heel wat beroering in de pa
rochie. Zo blijken meer dan 
de helft van de leden van 
het St. Ceciliakoor reeds 
ontslag genomen te hebben. 

Dergelijke incidenten zijn 
pijnlijk en worden beslist 
door niemand gewenst. Maar 
waarom toch wordt steeds 
opnieuw van hogerhand het 
klimaat bedorven? 

.H. Geest-incidenten hope'ijk nooit meer nodig. 

MET EEN EEUW 

VERTRAGING 

Het parlement zal zich 
eerlang moeten uitspreken 
over de Nederlandse tekst 
van het Strafwetboek. 

Tot 1898 werden alle wet
ten in het Belgisch parle
ment uitsluitend in het 
Frans gestemd. De wetLen 
die voordien werden ge
stemd, hebben slechts een 
geldige tekst in het Frans. 
Wat nadien in de beide 
landstalen door het parle
ment werd goedgekeurd, was 
— voor wat het Nederlands 
betreft — gewoonlijk slechts 
een slordige en onnauwkeur-
rige vertaling uit het Frans. 

Zo werden de Grondwet 
en het Burgerlijk Wetboek 
gedurende de laatste jaren 
reeds vertaald en « aange
past » i'fi het Nederlands. 
Thans vo'gt uiteindelijk ook 
het Strafwetboek. 

De kleurpoliti>3kers zullen 
met verzuimen, te vermel
den wat een stap vooruit 
dat weeral is. 

Met meer dan een eeuw 
vertraging weliswaar... 

Maar de kleurpoUtieke 
horloge loopt altijd achter! 

ZIJN DE DOKTERS 

SUPERMENSEN ? 

In het konflikt over de 
hervorming der ziekteverze
kering, waarover ons blad 
voor enkele weken een mte-
ressant interview bracht met 
senator dr. Roosens, laten 
bepaalde verenigingen, zich 
langs hun slechts'.e 'zijde 
kennen. 

De reaktionnaire Luikse 
en Brusselse geneesheren 

willen hun erelonen vrij 
blijven vaststellen, in klaar
blijkelijke tegenstelling tot 
het belang der gemeenschap. 
Denken zij wellicht, hun ver
ouderde en egoïstische hou
ding te kunnen handhaven? 

Het grote publiek k.eert 
zich meer en meer tegen de
ze asoclalen, die zich door 
hun ambt van alle sociale 
verplichtingen bevrijd voe
len. 

Zonder het regeringsont
werp volmaakt te vinden 
zijn wij er fier op, dat de 
'Vlaamse geneesheren (voor
al in het Algemeen Sindi-
kaat gegroepeerd) blijk heb
ben gegeven van sociaal ge
voel. Bewijst de geschiedenis 
der Vlaamse Beweging trou
wens niet, dat de Vlaams-
gezinde geneesheren steeds 
op sociaal gebied bij hun 
volk stonden? 

STALINISTISCHE B.S.P. 

Bij de voorbereiding van 
het «B S.P.-kongres der een
heid » is eens (e meer ge
bleken, dat de demokratie 
ver. te zoeken is in de rode 
partij Het is daar regel, dat 
de minderheden gewoon 
geen kans krijgen zich te 
laten horen m de federaties 
of op he kongres zelf De 
starre partij-administratie 
heeft zich waarschijnlijk 
Stalin tot voorbeeld geno
men. 

Is het waar, dat geen 5 % 
der leden de afdelmgsverga-
deringen bijwonen? Omdat 
er geen vrije diskussie wordt 
toege'aten? Dan kunnen de 
kameraden steeds de Volks
unie als demokratisch voor
beeld nemen... 

FLANDERN 

UNTER ALLES I 

Volksvert. R. Mattheyssens 
werd erover ingelicht dat de 
Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten te Brussel 
met eentalig-Franse affiches 
propaganda maakten in het 
Dahlem-museum te Berlijn, 
voor de « Eeuw van Breu-
gel ». Zijn zegsman liet ver
staan dat alleen Franstalige 
affiches zouden ter beschik
king zijn gesteld In een par
lementaire vraag protesteer
de Mattheyssens hiertegen 
bij de minister. Uit het an t 
woord bleek dat Nederlands
talige en Franstalige affi
ches* werden opgezonden. 

Hierop kreeg onze verko-
zene een paar Franstalige 
brieven. 

Uit één, waarin hij als 
Herr Gauleiter werd aange
sproken, vertalen wij wat 
volgt : 

« Tedereen weet dat de 
platheid, de gemeenheid en 
de grofheid van zijn (Breu-
gels) dorpstaferelen de trou
we weergave zijn van de 
Vlaamse ziel van gisteren; 
zoals gij met dezelfde plat
heid, grofheid en gemeen
heid de Vlaamse ziel van 
vandaag, waardig van deze 
van vroeger, belichaamt ». 

Ondertekend : <•< Siegfried 
Van Kakestoel ». 

Ds brief wordt besloten 
met '< Flandern unter alles!» 
en « Vlaming, dat stinkt; ». 

Wij zouden er Verkeerd 
aan doen te denken dat der
gelijke door haat verwekte 
ziekteverschijnse'en alleen 
maar schaarse uitzonde
ringsgevallen zijn Tal van 
Walen haten en misprijzen 
ons; het is maar een zwaar 
geesteUjk gestoorde als deze 
Kakestoel, die uit onbe
dwingbare aandrift de vun
zigheden van zijn onderbe
wustzijn in een naamloze 
brief loost. 

DE « LEEFKAMER » 

Bij het vernemen van de 
afschuwelijke moord op Pre
sident Kennedy meende pre
mier Lefèvre weer, dat hij 
op het T.V.-scherm moest 
komen. 

Het was voor hem een ge
legenheid om de kijkers te 
vertellen dat hij tot 8 uur 
had gewerkt, om daarna 
« tehuis » te komen. Toen 
hij in zijn « leefkamer » 
kwam, werd hem het ver
schrikkelijk nieuws medege
deeld. 

Wil zijn steeds bang wan
neer Lefèvre op het scherm 
komt, want er bestaat steeds 
het gevaar dat Nederland^^rs 
afstemmen. Want voor de 
Nederlanders is deze onmon
dige franski'jonse snob een 
Vlammg omdat hij in Vlaan
deren geboren werd en een 
intellectueel omdat zij vob 
gens hun eigen maatstaven 
niets anders kunnen veron
derstellen. Voor ons moet 
deze staatsman niet tdt 8 
uur werken. Hij mag zich 
reeds na het ontbijt in zijn 
leefkamer terugtrekken tot 
wanneer hij naar bed gaat. 
En om hem ervan te over
tuigen dat wij hern gean 
kwaad har t toedragen, wen-

-sen wij hem oprecht een 
lang leven toe in zijn leef
kamer! 

file:///ergroot


DE VOLKSUNIE 5 
TOEVAL; 

Volgens Jos van Eynde op 
het B.S.P.-kongres is het be
horen tot een volksgemeen
schap nogal vaak toeval om
dat Walen in Vlaanderen 
wonen en Vamingen in Wal
lonië. De uitzondering wordt 
dus regel voor Van Eynde. 
Nog goed dat hij niet gebo
ren is in Kongo, zoniet was 
Jos een neger volgens -zijn 
eigen redenering. 

Socialist wordt men vol
gens Jos echter niet gebo
ren, dat wordt men door 
vrije keuze. Wij geloven ech
ter dat minstens 80 % van 
de socialisten socialist gebo
ren worden en dat hoogstens 
20 % uit andere kringen tot 
het socialisme komen. Dat 
het vroeger ooit anders was? 

Zeker! Maar de huidige so
cialisten zijn de vroegere 
ni€t meer. 

DE BEPALING 

Wat is een nationalist 
volgens Van Eynde? 

Hij heeft de bepaling ge
geven van wie het niet is. 
Hij, Jos van Eynde, heeft 
meer getreurd om de dood 
van de Waal Buset dan om 
die van de Vlaming Frans 
van Cauwelaert. Wij Vlaams
nationalisten hebben dus ge
treurd bij het heengaan van 
diezelfde Frans van Cauwe
laert en gejubeld om de dood 
van Buset. 

De socialistische dia'ektiek 
van Jos van Eynde is niet 
zo lastig! 

De geestelijke armoede 
van de Vlaamse B S.P.-ers 
kon niet zieliger aangetoond 
worden. 

Met zulke redeneringen 
zullen er in elk geval niet 
veel inensen uit vrije keuze 
— dus zonder een betrekking 
te krijgen — naar de B S.P. 
overgaan. 

OP TIJD ! 

De socialisten hebben nu 
toch al een kandidaat opge-

Kent ge hem ? Inderdaad : Opsin-
joorke I Hij herinnert u aan het 
V.U.-1\ongres te Mechelen op H en 
15 december a.s. 

doken voor het vice-goever-
neurschap van Brabant. Mis
schien wordt de man ooit 
nog wel eens benoemd. 

Niet haastig worden, jon
gens : langzaamheid past 
grote zaken. Gilson had de 
benoeming trouwens toch 
maar beloofd voor einde juli 
laatstleden. 

EN NOG : OP TIJD S 

Waarom zou een vice-goe-
verneur zich moeten haasten, 
als zelfs een eerste-minister 
het kalmpjes-aan kan doen ! 

Theo Lefèvre kondigde en
kele weken geleden aan, dat 
hij «begin oktober» het re
geringsontwerp over de ze
telaanpassing zou indienen. 

Enkele dagen geleden stel
de hij een nieuwe termijn : 
het zou thans « over drie da
gen » zijn. 

De «drie dagen •» zijn dik 
voorbij op het ogenblijk dat 
we dit schrijven. Maar nog 
steeds geen onwerp... 

Wordt het met dat zetel-
aanpassings-ontwerp zoals 
met de E-3 ? Die is al mins
tens 6 keer « begonnen » ! 

DE LONEN-PRiJZEN SPIRAAL 

gingen steeds een hogere 
winstmarge hebben meege
bracht? En is het teveel ge
vraagd om gebeurlijke loons
verhogingen door een lagere 
winstmarge te doen kom-
penseren? 

De buitenlandse lonen zijn 
trouwens veel meer geste
gen, zodat de konkurrentiële 
positie van het grootkapi
taal niet zo slecht is als men 
wil doen geloven. Cool en 
Major kunnen hier werk 
vinden (als ze willen en mo.-
gen)! 

...werk voor Major... 

Elke aktie voor loonsver
hoging wordt door de kris
ten- en sociaal-demokraten 
van de regering bij voorbaat 
de kop ingedrukt door mid
del van het spook der infla
tie. En daarbij wordt dan 
gejammerd over onze inter
nationale positie.die door de 
konkurrentie ongunstig zou 
worden. 

Zou de regering eens niet 
een grondiger onderzoek in
stel.en naar de winstmarges 
van de kapitalisten? Is het 
niet zo dat de loonsverho-

« ZWARE ZONDE ». 

AFGESCHAFT ? 

Uit Rome wordt gemeld 
dat Mgr De Smedt, bisschop 
van Brugge, op het Concilie 
een warm pleidooi deed voor 
verdraagzaamheid en tegen 
gewetensdwang. 

Zodat we wellicht nooit 
meer op de steenweg Gent-
Kortrijk aan de provincie
grens tussen Oost- en West-
Vlaanderen zullen lezen wat 
er tijdens de verkiezingsstrijd 
van 1958 door spuiters werd 
gekalkt : «Hier begint de 
provincie der doodzonde». 

Want stemmen voor de 
V.U. was, bij herderlijk 
schrijven, in het bisdom 
West-Vlaanderen tot « zware 
zonde » verklaard. 

We kennen heel wat paters 
en pastoors nochtans, die 
nogal gauw hun absolutie 
voor die « zware zonde » ga
ven. Zonder penitentie L 

WATER EN HARING 

De forse schrijfmachine
knapen op de redaktie van 
het M.P.W.-blad «La Wallo
nië » hebben er iets nieuws 
op gevonden : met vette kop
pen op blz. één eisten zij ver
leden week, dat de levering 

van Waals drinkwater aan di 
Vlamingen zou stopgezetfr 
worden. Voor ons niet gela
ten : we tappen dan wel nif^ 
een ander vaatje. 

Maar over vette rantsoen-* 
haring tijdens de volgend* 
oorlog kunnen de Luiksos 
knapen dan maar meteen een 
kruis maken. En over witloof 
ook Om te zwijgen van car-, 
bonnades flamandes. 

« Of uurde ni goe ? » zeggen 
de (échte) Brusselaars l 

SPUITERS 

In de Gentse gevangenis 
kwam een brief aan, geadres
seerd aan « Stassart en Cie >. 
Zols gebruikelijk stak de ge-
vangeniscensuur haar neus 
in de briefomslag. Wie 
schetst haar verbazing, toen 
ze er een uitnodiging vond 
voor het Volksunie-bal verle
den zaterdag te Deurle. 

Tussen haakjes : StassarC 
— met of zonder bom — i s 
niet gekomen... 

VLAAMSE KOMMUNISTEN 

,.en Cool. 

De Vlaamse kommunisten hebben me de 
eer aangedaan, me aan te vallen in « De Rode 
Vaan », hun weekblad. 

En vermits ze me beschuldigen « een muur 
van stilte » rondom hen te wi l len optrekken, 
wil ik hen het genoegen doen nog eens over 
hun manifest te spreken. 

Vooreerst zou ik hen wil len vragen naar 
het waarom van hun titel « Een pond vlees van 
Wim Jorissen ». Waarom moeten de kommunis
ten nu eens altijd bloeddorstig zijn ? Dat stuit 
tegen de borst. Al wil ik hen wel vertrouwelijk 
zeggen dat het bij mij zelfs op tien pond niet 
aankomt. Ze mogen dus verder hun gang gaan. 

Ze zijn boos omdat ik hun manifest een 
schotschrift of een pamflet noemde. Ik heb de 
zaak dus nu ernstig opgevat en de tekst goed 
doorgenomen. 

Daar zij erop zinspelen dat ik ooit in een 
debat met kameraad L. van Geyt verklaard heb 
dat ik voor 90 % met hem akkoord ging, wi l 
ik thans dadelijk zeggen dat dit percent gevoe
lig gezakt is. Weliswaar staan er in hun 
manifest goede dingen in verband met de 
Vlaamse noden, de politieke en ekonomische 
demokratie en de verwezenlijking ervan, maar 
het manifest is soms pro-Frans, soms pro-
Waals maar gewoonlijk onvlaams van inspi
ratie. 

Vooreerst hun referendum in de Voerstreek 
en in de Brusselse randgemeenten (ook in 
Komen wel iswaar, maar niet in Moeskroen ! ) . 
Dat zijn eisen van de Walen en van de frans-
talige Brusselaars, eisen waar gans Vlaanderen 
tegen gekant was en is. Gebieden die meer dan 
1.000 jaren Vlaams zijn, laten w e niet v^rfran-
sen omdat er franstalige kasteelheren of frans-
talige bourgeois komen wonen. Ofwel passen 
die zich aan ofwel mogen ze gaan. Hoe is het 
toch in godsnaam mogelijk dat Vlaamse kom
munisten de zijde kiezen van adel en bourgeosie 
tegen de Vlaamse arbeider en de Vlaamse boer? 

Bij een volk zondert men trouwens geen 
steden of dorpen af, het volk kiest in zijn 
geheel . Zouden morgen Kiev of Leningrad 
hun overgang mogen kiezen naar Polen of naar 
West-Duitsland ? 

Is deze referenduraeis overgenomen van de 
franstaligen, ja of neen, want dat bedoelen w e 
natuurlijk met vertaling. 

De Vlaamse kommunisten komen op tegen 
de zetelaanpassing zonder grondwetsherziening. 
De motivering is zeer zwak. Vlaanderen heeft 
niets te winnen met méér zetels voor de C.V.P. 
en voor de P.V.V., schrijven ze. Zoals men ziet 
is het argument er met de haren bijgesleurd. 

Geen woord van protest tegen de levens
gevaarlijke grondwetsherziening, die Vlaande
ren blijvend moet koloniseren. Alleen bezorgd
heid voor de « minorizering » van Wallonië. 

Vertaald uit het Frans ; zienswijze van de 
Walen, franstaligen en franskiljons : ja of 
neen ? 

De Vlaamse Beweging ziet het anders. 
Ofwel federalisme, ofwel konsekwent unita
risme. Wij zijn voor het eerste, maar zolang 
het tweede blijft moet het konsekwent zijn. 

Het federalisme wordt voorgestaan, jawel, 
maar voor Brussel is de uitleg niet erg klaar. 

Dat samen met de pariteit Vlaanderen-Wal-
lonië, de gelijkheid van Vlamingen en Walen t « 
Brussel er moet komen zien w e nergens gefor» 
muleerd. Ook hier schrik bepaalde strekkingen 
in de Waalse Beweging, vooral te Brussel, te 
ontstemmen ? Of is het zuiver vergetelheid % 

Verder lezen w e wat over het Waals vo lks
referendum maar geen woord van kritiek ovet: 
het chauvinisme van de franstaligen. 

Wel schrijft « De Rode Vaan » over het 
« reaktionair nationalisme » van de Volksunie» 
Graag zouden w e weten wat reaktionair i s 
in de Volksunie ? En wat dat nationalisme 
betreft, dat'huldigen wi j inderdaad : niet het 
staatsnationalisme dat wij hier ten gronde 
bestrijden in zijn Belgisch unitarisfische g e 
daante maar het bevrijdend volksuationalisme» 
dat socialisten en kommunisten overal in de 
wereld steunen, ook in Wallonië, maar i a 
Vlaanderen bevechten. 

Waarom spelen ze hier het spel van h e l 
kapitalisme en van de hogere burgerij ? Omd«t 
de Walen zich op taalracistisch gebied niet 
volledig van het Belgisch staatsnationalisme 
kunnen losmaken ? 

« De Rode Vaan » noemt me verder e e a 
opportunist (eindelijk ontmaskerd ! ) , meent 
dat ik in de Volksunie last heb met de progres» 
sisten (Wie zijn dat ? En wie niet ?) en dat i k 
bezorgd ben omdat de partij niet meer de w i n d 
in de zeilen heeft (wat jammer !) . 

Ook meent ze dat ik bekommerd ben om da 
grote l inkse deelneming aan de betoging tm 
Antwerpen. De « Rode Vaan » mag gerust r a n 
mij aannemen dat ik er liever duizenden linfe-
sen gezien had dan honderden. Zoals « De R«d« 
Vaan » echter nu schrijft, zullen niet veel 
l inksen konsekwent vlaamsgezind worden. Ook 
de Vlaamse kommunisten mogen braaf lu is tere* 
in hun partij. 

Het blijft een gebrekkig achternahinken Ofs 
Vlaams gebied. 

De Vlaamse kommunisten blijken, evenala 
de Vlaamse socialisten, vooral bekommerd ca* 
de gebeurlijke onderdrukking van Wallonië, a l 
erkennen de Vlaamse kommunisten dan toch 
de Vlaamse gemeenschap omdat ze, voor fede
ralisme voor de Walen gewonnen zijn. Over d e 
oplossing van de Vlaamse achterstand en ach» 
terstelling bitter weinig in afwachting van he t 
federalisme. Steeds die schrik om de Waalse 
partijgenoten te ontstemmen ? 

Zo zullen de Vlaamse kommunisten zichi 
niet opdringen aan de Vlaamse Beweging^ 
Evenmin als ze zich sociaal zullen opdringen 
omdat ze de moed missen overal in het Vlaamse 
land lijsten in te dienen. Wat zin heeft het, 
altijd maar op de kap te zitten van de Vlaamse 
socialisten als de kommunistische aanhangers 
in sommige Vlaamse provincies dan toch ver
plicht zijn voor die Vlaamse socialisten te 
kiezen. 

Hoe wil len de Vlaamse kommunisten z5 
ernstig opgenomen worden ? 

Wij hebben het anders gedaan en de kiezers 
schijnen het op prijs te stellen. 

Over de wind in de zeilen spreken we na 
volgende verkiezingen. Alleen cijfers tellen l 

WIM JORISSEN. 
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SPAAK FEDERALIST 

Zeer tot ons genoegen la
zen we onlangs in de « Daily 
Telegraph » een vraagge
sprek met de heer Paul-
Henri Spaak, waarin hij o.m. 
verklaarde : « België moet 
een sterke eenheidsstaat 
zijn. Dit is een noodzakelijk
heid in Europa. Federalisme 
is evenwel niet onverenig
baar met die eenheid Daar
om ben ik voor kulturele au
tonomie voor de beide vol-

' keren en voor een vastbera
den bestuurlijke decentrali
satie »• 

Deze verklaring is wel wat 
dubbelzinnig, maar we me
nen er wel uit te mogen ont
houden dat Spaak in se 
niets tegen het federalisme 
heeft. 

Onze vreugde omwille van 
die vaststelling werd welis
waar ietwat gedempt toen 
we vaststelden dat het num
mer van de « Daily Tele
graph », waarin de verkla
ring verscheen, al dateert 
van... 1935! 

MISSELIJK 

Wij hoorden vrijdagavond, 
kort na het onstellende be
richt uit Amerika dat prezi-
dent Kennedy was vermoord, 
eerste-minister Lefèvre een 
korte verklaring afleggen 
voor radio en TV. 

De eerste-minister vond 
het nodig, in deze overigens 
stuntelige verklaring na 
drukkelijk te waarschuwen 
tegen « diegenen die de ge
moederen ophitsen en de 
passies doen oplaaien ». Het 
drama in Dallas heeft alles
zins weinig te zien met op
gehitste gemoederen en pas
sies; het was de daad van 
een enkeling (of e,en kleine 
groep?) temidden van een 
stad die vreedzaam en geest
driftig haar prezident had 
ontvangen en begroet. 

Of wilde Lefèvre in deze 
tragische omstandigheden 
nog maar eens het diskre
diet werpen op de politieke 
tegenstanders van hem en 
zijn regeringspolitiek? 

In ieder geval klonk het 
misselijk - schijnheilig uit de 
mond van de man die in 
1955 maandenlang zijn volge
lingen ophitste en tot ge
welddaden aanzette. Om en
kele jaren later zelf scheep 
te gaan met « duivel Col-
lard ». 

FACULTES 

UNIVERSITAIRES. . . 

Zoals men weet bestaan 
er te Namen universitaire 
fakulteiten waar een aantal 
katoüeken uit het Vlaamse 
land hun kinderen naar toe 
sturen om er in het Frans 
hun kandidatuur te doen, 
waarna zij te Leuven in het 
Nederlands voortstuderen. 

Dit is een betreurens
waardig verschijnsel, dat af
breuk doet aan de verwor
venheid van Nederlands ho
ger onderwijs waarvoor de 
Vlamingen zolang en zo 
hardnekkig gestreden heb
ben. Vooral de franskiljons 
in Vlaanderen maken graag 
misbruik van de gelegenheid 
die hen geboden wordt om 
hun sociaal vooroordeel te 
uiten ten overstaan van ons 
Nederlands hoger onderwijs. 
Dat evenwel vooraanstaande 

WERF NU 

ABONNEMENTEN I 

Vlamingen hieraan meedoen 
en aldus een bedenkelijk 
voorbeeld geven, is pijnlijk. 
Zij geven aldus voedsel aan 
de boosaardige beweringen 
van bladen zoals « La Libre 
Belgique » en brengen de 
moeizaam verworven taal
wetgeving inzake onderwijs 
in het gedrang. Het moet 
toch de meest vanzelfspre
kende zaak ter wereld zijn 
dat vooraanstaande Vlamin
gen hun kinderen in het Ne
derlands aan een universi
teit in het Vlaamse land la
ten studeren. 

. . .DE N A M U R 

Ev bestaat te Namen een 
Nederlandse Kultuurkring, 
die op zich zelf verdienste
lijk kan zijn, maar die dan 
toch moet gezien worden in 
verband met de aanwezig
heid van Vlaamse studenten 
die in Wallonië in het Frans 
gaan studeren. 

Het is dan ook met ge
mengde gevoelens dat wij 
vaststellen dat de voorzitter 
van een aanbevelingskomi-
tee, samengesteld naar aan-
ding van een jubileum van 
deze kring, een professor-e
meritus is van de Vlaamse 
Hogeschool van Gent, gewe
zen C.V.P.-senator Frank 
Baur, terwijl in dit komitee 
naast bekende franskiljons 
als gouverneur d'Outryve d' 
Ydewalle, oud-senator Ancot, 

volksvertegenwoordiger Mo-
yersoen e.a., vooraanstaande 
Vlamingen aangetroffen wor
den als gouverneur Roppe en 
de voorzitter van de Kultuur-
raad voor Vlaanderen, C.V.P.-
bestendig afgevaardigde F. 
Knapen. Blijkbaar studeert 
een zoon van gouverneur 
Roppe zelfs in het Frans te 
Namen. Dit treft ons pijnlijk. 

K R A C H T I G E T A A L 

Mon Derine (pragmati
sche federalisering) schrijft 
terug krachtige taal in de 
stijl van « houd me tegen 
of... » 

Na het slijkfiguur dat hij 
gestagen heeft met zijn agi
tatie — op bevel van wie? — 
tegen het federalisme, Is het 
nodig dat hij zijn flamin
gantenblazoen terug opkale-
fat/crt. 

Maar of er nog iemand 
zijn teksten leest? 

V L A A M S E P A R O C H I E S 

IN BRUSSEL 

De toestanden in het 
Brusselse zijn, voor wat de 
kerkelijke organisatie aan
gaat, gewoon schandeUjk. 
Het koncilie heeft zopas be
slist, dat de verdeling der 
parochies niet alleen op geo
grafische maar ook op socio
logische grondslag mag ge
beuren. 

Het ligt d a n ' ook voor de 
hand dat te Brussel Neder
landstalige naast Franstali
ge parochies zouden opge
richt worden met een eigen 
kerkelijk leven, waarvan 
het grondgebied gebeurlijk 
samenvalt. 

Laat ons hopen dat de 
Kerk in België deze kans 
niet onbenut laat om een 
gebaar van liefde en begrip 
tegenover de Vlamingen te 
stellen. 

MEKAAR J U D A S S E N 

De lieve partijgenoten in 
de C.V.P. krijgen meer en 
meer de gewoonte, mekaar 
met koosnaampjes te noe
men. Zo ontleedt de «Li
bre » deze week, de redenen 
die De Saeger tot ontslag 
hebben aangezet. Ze vreest 
dat dit ontslag wel eens een 
stok zou kunnen zijn in het 
kongres-wiel van de C.V.P. 

En ze vraagt zich af of De 
Saeger een Machiavelli is. 
« Misschien », zeg ze, « maar 
in ieder geval een Judas ». 

Als de ware apostelen me
kaar al voor Judas beginnen 
schelden! 

We kunnen de « Libre » 
gerust stellen : een Machia
velli is Jos beslist niet. 

Dat heeft, zo menen wij, 
Hertoginnedal bewezen... 

VALSE DEMOKRATIE 
Zeg niet tot de man in de straat 

« Politiek is de kunst om het algemeen 
welzijn te behartigen ». Hij zal je uit
lachen en snugger spreken over « de 
kunst om zakken te vullen, postjes na te 
jagen, vriendjes te benoemen ». Toch las 
hij niet Erasmus, die over (slechte) poli
tiek schreef : « Aan niets minder denken 
dan aan het heil van de staat, doch alles 
afmeten naar eigen genoegen en voor
deel ». 

Zeg niet tot de man in de straat « Alle 
macht gaat uit van het soevereine volk » 
en « de parlementairen vertegenwoordi
gen het ganse volk ». Hij zal grinniken en 
bewijzen dat de macht uitgaat van de 
machtigen, de mannen achter de scher
men, de financiers ; dat de parlementairen 
hun aandelenportefeuille, hun vennoot
schap, partijleiding en syndikaat verte
genwoordigen. Toch las hij niet J.J. 
Rousseau die schreef « Op het ogenblik 
d^t het .soevereine volk zich laat ver
tegenwoordigen, is het niet soeverein, niet 
vrij meer j>. 

Zeg niet tot de man in de straat « U 
bemoeit zich niet met politiek ? Doch de 
politiek bemoeit zich met u ». Hij zal de 
schouders ophalen en zwijgen, want hij 
kan er niet tegen op of aan, dat voelt hi]. 
Zo is de man in de straat in het demo-
kratisch België, waar het socialisme en 
de kristen-demokratie de ontplooiing van 
de menselijke persoon als (teoretische) 
inzet namen van jarenlange harde strijd, 
en waar men in de scholen leert dat goed 
Staatsburgerschap medeverantwoordelijk 
naast medezeggenschap betekent. « De 
doorsnee-Belg heeft nooit interesse voor 
politiek betoond ! ». Goed, hij had door 
eeuwenlange bezetting geen traditie, geen 
grote middenlaag van burgers, dragers 
van politieke verantwoordelijkheid, die 
de verantwoordelijkheidszin van de massa 
op het behartigen van het algemeen wel
zijn richtte. Niet het typisch-Frans 
positief ingestelde indniiUidlisme, niet 

het stevig Duits gemeenschapsgevoel, dat 
onze buren op politieke belangstelling -
een in essentie demokratisch verschijn
sel - toespitst. 

Doch hij had het praktische element, 
het algemeen stemrecht, sedert 1893. Een 
verkeerde oriëntatie van de politieke 
strukturen heeft hem echter apatisch 
gehouden of gemaakt. Verkeerde oriën
tatie, waaraan velen wellicht onbewust 
hebben meegewerkt. 

Bat zij die de strukturen lieten vast
roesten - met de bekende apatie tot 
gevolg - het er thans bewust op aanleg
gen, de jonge en politiek mondig gewor
den middenlaag de mond te snoeren in 
een misselijk machtsopbod tot eigen 

• profijt, raakt niet meer de aksidentele 
elementen van de politiek als (eerlijk) 
spel der mogelijkheden, doch de morali
teit zelf. Toen na Hertoginnedal een 
Vlaams weekblad terzake schreef : « De 
regering heeft bewezen geen oog te 
hebben voor de waarde \an de dingen in 
zichzelf... Zij heeft politiek gevoerd in 
de meest onbehaaglijke zin van het 
woord... Zij onderzocht uitsluitend de 
politieke machtsverhoudingen, zwichtte 
voor de machtigen en oefende chantage 
uit op de zwakken », werd de vinger op 
de wonde gelegd. De kloof tussen het 
reëele en het wettelijke land, simptoom 
van aftakeling van een waarachtige 
deniokratie, was geschapen. De waarden 
waren op hun kop gezet door een regering 
die grote vergezichten ging verkennen en 
nieuwe perspektieven openen. Een teken 
aan de wand, dat « men » niet wilde zien. 
De kloof, in Vlaanderen geslagen met het 
diktat van juli, gaapt thans in Wallonië 
na het B.S.P.-kongres. Het feit, dat de 
Walen moeten grijpen naar een referen
dum, het ultieme middel om de volkswil 
tot uiting te brengen, is niet alleen een 
aanfluiting van de parlementaire demo-
kratie, doch een aanklacht tegen het 
officiële sooiüfis-re. Do (iikhnnlige partij
bonzen hebben in hun geéksy('<",'>i<' 

gejubel rond de « herstelde » eendracht 
de strijd verloochend van hun « patron » 
Vandervelde, de honger van 300.1)00 arbei
ders, de dood van 13 vechters voor enkel
voudig algemeen stemrecht. Verlooche
ning van hen, op wier schamele rug ze 
naar boven zijn gekropen, verloochening 
van het echte socialisme dat de volledige 
ontplooiing van de menselijke persoon 
huldigt. Het vervangen van de gehate 
liberale leuze « houdt gij ze dom, wij 
houden ze arm » door « geef hun een 
beefsteack dat ze zwijgen » en later 
« geef hen een frank per uur meer, dan 
blijven zij braaf en wij baas ». De bevrij
ding uit de geestelijlie alienatie, door 
Marx gepredikt, werd over boord gegooid. 
De brieventassen waren toch gevuld en 
de dikke prebenden bemachtigd. Men 
moest het de arbeiders niet te moeilijk 
maken. De partij denkt voor hen ! 

Dat laatste ware niet zo dramatisch, 
indien de kristen-demokraten jaren gele
den het vulgaire spel van het officiële 
socialisme hadden durven ontmaskeren. 
Het is niet gebeurd. Wij begrijpen : de 
groei van de kristen-demokratie was 
aanvankelijk een traag losgroeien uit 
oude banden en invloeden, uit een ver
ouderd konservatisme, zonder een klare 
doktrine en een revolutionair elan, met 
een achterstand van dertig jaar op het 
socialisme dat de brede volkslagen aan
greep. Dat ze daarbij echter onder de 
verleiding is gekomen om aan opbod te 
gaan doen tegen haar tegenstrevers om 
snel vat op de massa te krijgen, heeft 
had^ niet alleen van de bronnen verwij
derd, doch vooral een massifikatie in de 
hand gewerkt, een verkapt materialisme 
op praktisch vlak doen huldigen met 
aantasten van de persoonlijke verant
woordelijkheid en aftakelen van het vrij 
initiatief. We verwijzen naar Paus Johan
nes XXIII : « De waardigheid van de 
menselijke persoon eist dat ieder in zijn 
aktiviteit vrij kan handelen en op eigen 
verantwoordelijkheid. Hij moet uit eigen 
overtuiging handelen... niet onder dwang 
van buiten. Een maatschappij, die uit
sluitend op machtsverhoudingen steunt, 
heeft niets menselijks meer... ». Opbod 
dat de macht om de macht gaat huldigen, 
U'idt tot onxcrdraaP'namheid en achter

docht die het klimaat in eigen rangen 
verpest. Opbod, dat leidt naar afglijding 
van de ware demokratie naar de oligar
chie van strakke groepen. Tegenover het 
socialisme heeft de kristen-demokratie, 
vooral in de laatste jaren, slechts schuch
ter haar eigen leer doorgezet en daardoor 
geen voldoende tegengewicht in de schaal 
geworpen. 

Gevolg ervan is, dat in de huidige 
konstellatie in Vlaanderen de katolieke 
en in Wallonië de linkse meerderheid 
gijzelaars geworden zijn van de minder
heden, achter de schermen handig gema
noeuvreerd door Brusselse potentaten. 
Het algemeen belang wordt op de meest 
onzinnige wijze ondergeschikt gemaakt 
aan de partij eenheid, gekonsakreerd tot 
groot dogma van de unitaire partijpoli
tiek. Wanneer de C.V.P. de diskussie niet 
meer aandurft met de partner, maakt 
men hem murw op konklaven. Wanneer 
de B.S.P. haar reëele kiezers niet meer 
aankan, verstikt ze hen op « geklimati-
seerde » kongressen, waar de temperatuur 
wordt bepaald door de Van Eynde's. Het 
kongres van december is voor de C.V.P. 
de laatste kans om zich los te rukken uit 
de verzuiling in eigen rangen en om de 
geslagen kloven te dempen, om de hypo-
teek van het opbod te lichten. We maken 
ons geen illusies. De schermen voor de 
komedie worden opgezet, nieuwe figu
ranten aangeduid, omdat anderen niet 
meer meespelen willen. De « gedurfde » 
en « grote » politiek wordt aan Lefèvre 
overgelaten. 

Buiten partijverband zijn M.P.W. en 
Aktiekomitee de tolk geworden van het 
reëele land. 

Op partij vlak wordt de Volksunie de 
katalisator van het Vlaamse eenheids-
front. Op ons kongres zullen wij het 
bewijs kunnen leveren, dat wij door 
openheid van woord en konstruktiviteit 
van geest, met oog voor de verscheiden
heid van het menselijk temperament, 
tegen het incivisme van de « civieke » 
partijen het ware civisme huldigen, stoe
lend op de bezorgheid voor het algemeen 
welzijn. Eigenaardig land, waar « fascis
ten » de demokratische gedachte en 
aktie moeten herdenken en herwaarderen. 

MIK BABYLON. 
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DE GRONDWETSHERZIENING 
H e t ve r t rouwen in de uni ta i re s taat is gebroken. H o e lean men 
h e t ve r t rouwen herstel len en de W a l e n van het federalistisch 
a v o n t u u r a fhouden zonder de Vlamingen al te zeer voor het 
hoofd te s to ten ? 
D e oplossing v a n de regering en de tradit ionele part i jen is de 
s t r ik te gelijkheid van W a l e n en V lamingen (1 V laming — 1 
W a a l ) , onmiddelli jk omgezet in een politiek « evenwicht » van 
'de twee gemeenschappen (5,4 miljoen V lamingen = 3,8 miljoen 
f r anssp rekenden) , dat de Vlamingen van h u n aandeel berooft 
en terugstoot in een blijvende minorizat ie . 

Heel het debat over de grondwets
herziening berust op die verwarring 
en op de bedoeling, beide gemeen
schappen een paritair aandeel in de 
staatsmacht te geven. 

Om dit paritair aandeel in het 
s taatsapparaat bestendig te verzeke
ren en om te beletten dat de Vlaam
se numerieke meerderheid ooit de pa
ritaire regerings- en bestuurstechniek 
zou in het gedrang brengen, moeten 
waarborgen ingevoerd. Die waarbor
gen zijn de hoofdschotel en het enige 
doel van de grondwetsherziening. 

Men zal de zetelaanpassing aan
grijpen om het ene met het andere 
er door te krijgen en zowel door de 
enen als door de anderen te doen 
aanvaarden : de Walen verzoenen 
met de « zetel aanpassing » en de bra
ve Vlamingen met de zgn. « waar
borgen ». 

We zien, dat de partijen reeds hun 
recept voorbereiden om de pil te 
doen slikken. 

IN CAUDA VENENUM 

De B.S.P. maakt ellenlange resolu
ties over gewestelijke decentralisatie 
en deconcentratie in de sector econo
mie en sociale zaken, om organen te 
scheppen wier werkkring samenvalt 
noch met de provincies noch met de 
twee landsgedeelten. 

Doch het venijn zit in de staart ; 
de waarborgformule wordt handig 
naar de twee slotzinnen verschoven : 
het is de dubbele meerderheid in de 
zgn. voorbehouden of beschermde 
kwesties (taalwetten bvb.) en het 
zoeken naar een parlementaire ver
zoeningsprocedure voor alle zaken die 
niet tot de voorbehouden materies be
horen. 

Zo ook de C.V.P. De ontwerpresolu
ties van haar kongres van 15 decem
ber a s. bevatten een lange uiteenzet
ting over kulturele autonomie en pro
vinciale decentralisatie en deconcen
tratie, om — het venijn zit in de 
staart — in de twee laatste slotzin
nen de 2/3-meerderheid (Kongres 
Oostende) te herhalen en in even va
ge bewoordingen als de B.S.P. aan te 
sturen op een parlementaire verzoe
ningsprocedure voor alle kwestie die 
Walen en Vlamingen kunnen verde
len. 

Ook de P-V.V. heeft vroeger, nog 
vóór haar aanspraak op invoering van 
nationale lijsten voor de senaat, een 
paritaire verzoeningsprocedure voor-
geste'd. 

PERMANENT HERTOGINNEDAL 

Laten wij de « verzoeningscommis
sie » toch maar even onder ogen ne
men. 

Deze procedure zou gelden voor al
le niet voorbehouden kwesties. Har
mei en Wigny vooral zijn er de grote 
voorstanders van. Telkens een 
Vlaams-Waals konflikt dreigt, zouden 
de voorzitters van Kamer en Senaat 
elk zes Vlamingen, zes Walen en twee 
Brusselaars aanduiden om samen met 
de regering een kompromis uit te 
werken dat zou aanvaard of verwor
pen worden of eventueel slechs ge

wijzigd met een 2/3-meerderheid. In
dien de verzoeningscommissie echter 
niet tot een akkoord komt, nemen de 
Kamers kennis van het verslag en 
beslissen wat ze gaan doen, ofwel 
wordt de kwestie eenvoudig niet rijp 
geacht voor beslissing. Hierbij dient 
opgemerkt dat de Brusselaars 
scheidsrechter zijn! 

Het alarm om de procedure op 
gang te brengen zou er in bestaan, 
dat een aantal Vlaamse of Waalse 
parlementairen er om vragen, doch 
enkel uit de regeringscoalitie! 

De verzoeningsprocedure wordt 
voorgesteld a^s aanvullende waarborg 
voor alle gevallen buiten de be
schermde kwesties waarvoor de 2/3 
meerderheid (C.V.P.) of een bilate
rale meerderheid (BSP. ) wordt 
voorgesteld. 

Deze procedure maakt misschien 
de meeste kans om zelfs tot algeme
ne waarborgformule te worden uitge
roepen. Zij sluit immers de mogelijk
heid in om e'ke betwisting zonder 
ernstig openbaar debat achter de 
schermen te regelen (echt een oplos
sing k la Harmei). Zij heeft tevens 
een preventieve betekenis om te 
voorkomen dat de Vlamingen «onaan
vaardbare» eisen zouden stellen of dat 
het tot een konflikt zou komen. Ze 
bezit ook alle eigenschappen die no
dig zijn om ze aan de goedgelovige 
loyale Vlamingen op te dringen : wie 
kan immers zulk een dwarsdrijver 
zijn dat hij zich zou verzett-en tegen 
een verzoeningsprocedure? 

De verzoeningsprocedure betekent 
in de grond een permanent Herto-
gSfinedal, al evenzeer als de 2/3-meer
derheid of de dubbele meerderheid. 

DE VLUCHT IN DE PROVINCIE 

Terwijl de B.S.P., bij wijze van een 
dubbelzinnige regionale spreiding van 
instellingen en organen die in hun 
werkfiring noch met de provincie 
noch met de twee landstreken samen
vallen, de balanspolitiek van het cen
trum en de socialistische invloed van 
uit het centrum ongehinderd wil 
handhaven, ziet de C.V.P. uit naar 
andere middelen om dezelfde balans-
politiek veilig te stellen. 

Zij sluit aan bij de provincies, 
waarvan ze er 6 op de 9 controleert. 
Ze wil deze provincies een grotere 
autonomie toekennen door decentra
lisatie en deconcentratie. 

Vorig jaar reeds hebben wijzelf 
uitvoerig gepleit voor decentralisatie, 
doch deze kan slechts afdoende en 
geldig tot stand komen na invoering 
van het federalisme. 

Belangrijk lijkt ons niet zozeer de 
sfeer van de provinciale autonomie 
die noodzakelijk beperkt blijft (geen 
valse provincialistische dentralisa-
tie !), als wel het medebewind, de 
medezeggenschap of zelfbesturende 
medewerking met het centraal be
stuur en de centrale departementen 
in sociale, economische en kulturele 
zaken. 

Vandaar de noodzaak van federa
lisme, waarbij de deelstaten een ern
stige administratie kunnen op gang 
houden om in gezonde voorwaarden 
tot medewerking met de provincies 
te komen. 

In Vlaamse C.V.P.-kringen maakt 
men zich begoochelingen wanneer 
men denkt dat decentralisatie de 
Vlaamse gemeenschap afdoende be
veiligt. Er is vooreerst het feit dat zij 
geen enkele reden hebben om te ho
pen dat zou een einde komen aan de 
ongelijke toekenning van subsidies 
uit de verschillende fondsen zoals 
we die thans kennen (de Vlaamse 
provincies krijgen ongeveer de helft 
van de Waalse!) . Bovendien onder
stelt de provinciale formule een sa
nering van Brabant door opneming 
van Leuven, Halle en Vilvoorde in 'n 
Vlaamse provincie Brabant en door 
invoering van een statuut Brussel 
met organische gelijkheid voor de 
twee gemeenschappen. 

Sommigen denken dat ze die de--
centralisatie zullen kunnen bevriezert 
in de grondwet en beschermen tegen 
een linkse coalitie. Men moet wel zeer 
naïef zijn, als men zelfs met een een
voudige meerderheid geen sanering 
kan bewerken in Brabant. 

De waarheid is, dat de Vlaamse 
C.V.P. zich bij de «waarborgen »-
neerlegt en compensaties zoekt, zoala 
in de zaak van de randgemeenten. Ze 
is echter niet bij machte deze com-« 
pensaties, die er geen zijn, af te? 
dwingen. 

In heel de grondwetsherziening ia 
de Vlaamse C-V.P. van geen tel. Haar 
stem wordt zelfs niet gehoord. Ert 
men zal uiteindelijk met de maaö 
worden gemeten die mén zelf in h e t 
nationaal komitee van de C.V.P. a a n 
vaardt : de herleiding van de 2 / 3 -
meerderheid tot de 1/2 met enkel* 
franskiljons aan Vlaamse zijde die de^ 
balans doen overhellen. 

Daniel Deconinclè/ 

J.F.KENNEDY 

Tot voor de dood van J.F. Kennedy telden de V.S. drie vermoorde 
presidenten. Slechts één van deze drie was door het grote publiek tot 
op onze dagen bekend : Abraham Lincoln. De beide overigen waren, 
ondanks de tragische omstandigheden van hun dood, bijna volkomen 
in vergetelheid verzonken; althans waren aij niet beroemd. 

Men is niet een groot man, omdat men vermoord wordt. Men is een 
groot man door wat aan de dood is voorafgegaan. Ook zonder zijn 
tragisch einde zou Lincoln's naam tot op onze dagen nog gekend en 
geëerd worden 

Is Kennedy een tweede Lincoln geweest of wordt hij de derde onbe
kende vermoorde prezident ? Een pozitief antwoord, zoals het dezer 
dagen zo luidruchtig en unaniem door de ganse pers wordt gegeven, 
rnoet toch nog altijd de strengere toets van de latere geschiedschrij
ving ondergaan. 

Op Kennedy werd reeds vóór zijn verkiezing een grote hoop ge
steld door velen : de verstarring van de na-oorlogse jaren en toestan
den riep om een nieuwe, jonge en dinamische aanpak. Het verkie
zingsprogramma en vooral de « stijl» van Kennedy schenen zulk een 
nieuwe aanpak te verzekeren. 

Op de verkiezing van J.F. Kennedy tot prezident is een periode van 
ontgoocheling en ontnuchtering gevolgd. Was het dan toch waar, dat 
hij zich het prezidentschap « gekocht» had omdat alleen dié funktie 
nog ontbrak op het verlanglijstje van de rijke familie uit Boston ? 

Sinds geruime tijd echter had de prezident zich herpakt. De erva
ring en de rijpheid zijn gekomen in de konfrontatie met scherpe cri
ses en bijna hopeloz situaties. Wie de wereldsituatie vandaag over
ziet, na het overlijden van de prezident, kan niet anders dan toege
ven dat Kennedy's invloed hier dan toch zeer groot is geweest. 

We menen pozitief te mogen bevestigen dat de naam Kennedy, sa
men met die van Lincoln, voor het nageslacht zal bewaard blijven, 
omdat de jonge prezident het in de laatste maanden van zijn bewind 
herhaaldelijk aangedurfd heeft, onpopulaire doch noodzakelijke 
maatregelen en hervormingen voor te stellen en te verdedigen : het 
negervraagstuk, de buitenlandse hulp, de sociale problemen. 

Kennedy heeft uiteindelijk de moed gehad, te regeren naar wat 
hijzelf had voorgehouden in zijn «Profiles in Courage ». Een man, 
wiens grote woorden op beslissende ogenblikken ook grote daden zijn, 
is inderdaad een groot mi n. tvo. 

>i 
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A-K-T-U-E-E-L? 

AALST KARNAVALSTAD. AALST BIERSTAD. AALST BLOEMEN-

6TAD. SINDS ENKELE WEKEN OOK AALST PANNEKOEKENSTAD : 

TELKENS ALS MEN EEN KWALIFIKATIEF GAAT ZOEKEN VOOR 

DE STAD AAN DE DENDER, DUIKT ALS VANZELF EEN FEESTE

LIJKE EN NOGAL ROOSKLEURIGE BEELDASSOCIATIE OP : EEN 

GROTER. OOSTVLAAMS EN DUS IETWAT BRUTALER « LIERKE 

PLEZIERKE » AAN DE OEVERS VAN DE DENDER DIE - GELUK-

KfG VOOR TIMMERMANS' INSPIRATIE EN REUKORGAAN - HIER 

LOOPT EN NIET IN HET NETEDAL.j 

HET DE RUG 

I4AAR DE FABRIEKEN... 

Het geijkte beeld dat men zich el
ders in Vlaanderen van de Aalstenaar 
maakt, is dat van iemand die nogal 
vaak met een feestneus rondloopt. De 
Aalstenaars voelen zich daardoor niet 
getroffen; wel integendeel beschou
wen zij die reputatie als een vanzelf
sprekende hulde aan hun dmamisme, 
hun lak aan schijn en hun inderdaad 
Boms wel kakelbonte maar steeds 
rondborstige levensvreugde. Maar zij
zelf weten wel beter : Aalst is niet al
leen maar een stad van feestneuzen-
op-zondag. Het is de andere dagen 
van de week een hardwerkende stad 
van bijna 50.000 inwoners, hoofdpaats 
van een arrondissement dat met zwa
re problemen te worstelen heeft. Het 
is de stad en het arrondissement 
waar het harde werk, de sociale druk 
en de ekonomische mizerie nog niet 
BO lang geleden samengebald werden 
tot dat onvergetelijk epos in de strijd 
voor meer rechtvaardigheid : het 
Daensisme. 

twijfelen; ook voor vandaag nog geldt 
de uitspraak van de « paster », die op 
het voetstuk van zijn monument 
prijkt : « slaaf noch bedelaar mag de 
werkman wezen ». 

EEN SCHOOLVOORBEELD 

De stad en gans de noord-oostelijke 
hoek van het arrondissement zijn in
zake ligging, infra-struktuur en be
volkingsdichtheid, een streek om van 
te dromen. Er zijn van oudsher goe
de spoorwegverbindingen, er is de 
autosnelweg Brussel-Oostende, er is 
de Dender. En toch botst men reeds 

*in deze gunstige hoek van het arron
dissement op verschijnselen, die men 
niet zo maar direkt kan thuisbrengen 
doch die te denken geven : sinds ja
ren is Aalst de stad met de hoogste 
levensduurte van gans het land. Men 
heeft gepoogd, een verklaring te vin
den voor dit verschijnsel door te wij
zen op de aantrekkingskracht van het 
niet zo ver verwijderde Brussel : het 
prijsniveau van Aalst zou door de 
hoofdstad bepaald worden, maar 
Brussel heeft een geperfectioneerder 
distributie-apparaat. 

!Bfc«v-»*- ^ DENDER -
^^J^ 

...met zijn rug naar de (franstallge) fabrieken. 

DE DENDERSTREEK 

VERHUIST DAGELIJKS 

In de landen van de E.E G. (België, 
Duitsland, Frankrijk, Italié, Nederland 
en Luxemburg) maakt ongeveer 1/3 
der arbeiders gebruik van geen enkel 
vervoermiddel om zich naar hun werk 
te begeven. Zulks betekent, dat zij 
werk vlak naast de deur van hun wo
ning vinden. Slechts 11% van de ar
beiders maakt gebruik v d. openba
re vervoermiddelen (trein, tram, au
tobus.. ). 

AALST, EEN SCHOOLVOORBEELD 
DOOR DR R. VAN LEEMPUTTEN, VOLKSVERTEGENWOORDIGER 

VOLKSUNIE EN DE MOBIELEN 
DOOR ARGH. R. DiEPENDAELE, SENATOR 

Vandaag staat « paster Donsj » ge-
b Ihouwd — « met zijn gezicht naar 
dt j.rbeiderswijken en zijn rug naar 
de 1 abrieken >, zeggen de Aalstenaars 
— op de Werf. Simbool van verzet, uit 
een bijna vergeten en definitief 
voorbijgestreefd tijdperk van rechte
loosheid en sociale ongelijkheid ? Of 
blijvend vermaan tot waakzaamheid 
en strijdvaardigheid ook nu ? 

Wie het laagje van het hogere al
gemeen welvaartspeil wegkrabt en 
gaat zoeken naar het steviger funda
ment voor een blijvende welvaart In 
stad en arrondissement, hoelt niet te 

Dat men daarbij aan Brussel dacht, 
is niet toevallig. Heel de sociaal-eko-
nomische toestand van Aalst en van 
de Denderstreek wordt volkomen be
heerst door de zuigkracht en de on
verzadigbaarheid van de hoofdstad. 

Wanneer we hierna de cijfers zul
len laten spreken, zal weldra blijken 
dat de « streek om van te dromen» 
in werkelijkheid een achtergebleven 
gebied is, één der bulten waarop de 
Brusselse kemel in alle gemoedsrust 
kan bijven vegeteren. Een school
voorbeeld voor de grootste sociale ge
sel van Vlaanderen : de mobiliteit. 

In Belgié is dat anders : daar pen
delen 35% der werknemers met open
bare vervoermiddelen heen en weer 
naar hun werk. En iedereen weet dat 
deze 35% bijna allemaal Vlamingen 
zijn. 

Hoe is nu de toestand in de Den
derstreek ? 

Einde 1959 telde de Denderstreek 
5,13% van de totale bevolking van het 
land.'Maar van de aktieve bevolking, 
werkzaam in de industrie, stelde de 
Denderstreek er slechts 4,03% tewerk. 
Voor de bouwnijverheid bedroeg dit 
% 4,78; voor de sektor «Diensten en 

distributie » daalde het zelfs tot 1,26 ! 
Men stelt dus zeer duidelijk vast wel
ke wanverhouding er bestaat tussen 
ons aandeel in de aktieve bevolking 
van het land enerzijds, en ons aan
deel in de lokaal tewerkgestelde ar
beiders en bedienden anderzijds. Uit 
de totaal-cijfers voor het jaar 1959 
blijkt zulks ten andere zeer duidelijk: 
wij hebben wel 5,13% van de Belgi
sche bevolking, maar er is slechts 
werkgelegenheid voor 3,27% van die 
bevolking ! 

Dat het betert zouden we niet dur-
/en beweren ! Ons aandeel in de to
tale bevolking van het land was een 
jaar later omzeggens niet veranderd, 
maar ons aandeel in de tewerkstel
ling in de industrie daalde van 4,03 
naar 3,89%, in de bouwnijverheid 
daalde het van 4,78 naar 4,76. Enkel 
in de tertiaire sektor steeg het met 
0,04%. M.a.w. ons aandeel in de totale 
tewerkstelling van het land daalde 
van 3,27 tot 3,20% 

Of nog anders gezegd : 38% van 
onze aktieve bevolking moest in I960 
werk gaan zoeken buiten het arron
dissement ! 

DE TAAL DER PENDEL-CIJFERS 

De cijfers van de Denderstreek lig
gen dus hoger dan het Rijksgemid-
delde. En ze zijn nog beneden de wer
kelijkheid : zij omvatten bv- niet de 
pendel van arbeiders die ingeschre
ven zijn in kleinbedrijven van de 
bouwsektor met zetel binnen het ar 
rondissement, maar met werkterrein 
uitsluitend in de hoofdstad: plakkers, 
kasseiers, enz. Talrijke gemeenten 
(Nieuwerkerken, Mere) zien een groot 
deel van de aktieve bevolking deelne
men aan deze « verborgen pendel ». 

Nog meer en nog sprekender c i j 
fers ? Ziehier dan : in 1947 waren in 
de Djenderstreek 44.422 arbeidsplaat
sen in de sekundaire sector. In 1961! 
was dit cijfer gedaald tot 40.214 a r -

(vervolg blz 9)' 
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STREEK 36.000 MOBIELEN 
Er gebeuren ook eigenaardige dingen in het arrondissement Aalst 
Zo kwam Lede bv. niet voor op de lijst van de testgebieden voor eko-
nomische ontwikkeling van het arrondissement; deze gemeente telde 
nochtans het hoogste arrondissementeel percentage werklozen. Op 
voorstel van gemeenteraadslid Jef Cool (Volksunie) ging hiertegen 
dan ook een protest naar de regering. Over deze onverklaarbare —; en 
in elk geval onverdedigbare — leemte in de lijst van de testgebieden 
ondervraagd, gaf de h. Moyersoen als argument dat Lede over zulke 
goede treinverbinding met het omliggende beschikte, zodat een spe
ciale inspanning voor zijn ekonomische ontwikkeling niet nodig was. 
De plaatselijke werklozen zouden dus wel iedere morgen opnieuw de 
trein nemen ! 

I n verband met de arrondissementele inspanningen voor de ekonomi
sche heropleving van het arr. Aalst en vooral in verband met de ge
meenten waar wel en waar niet aan gedacht wordt van officiële zijde, 
Bou het interessant zijn eens nauwkeurig te weten welke grote (en 
rijke) Aalsterse families grond in eigendom hebben en waar die grond 
precies ligt... Er is een vorm van grondspekulatie die sukses kent om
dat het toeval meewil. Er is echter ook een vorm van grondspekulatie 
die alleen maar sukses kent omdat men het toeval een beetje ge
holpen heeft! 

(vervolg van blz. 8) 
beidsplaatsen, hetzij een verminde
ring met 4 208 eenheden. 

In de periode 1947-1961 steeg de 
totale tewerksteUmg (alle sektoren) 
voor gans het Rijk met 11,4%. In de 
Denderstreek bedroeg de stijging niet 
eens de helft daarvan, nl. 5,1%. De 
achterstand vergroot dus nog ! 

Specialisten hebben berekend dat, 
indien de huidige trend aanhoudt, de 
industriële tewerkstelling in de Den
derstreek voor de periode 1961-1967 
met 1.986 eenheden zal dalen. 

Stellen we hiernaast het feit dat de 
Denderstreek in 1962 bijna 36 000 mo
bielen telde, dan raken we het kern
probleem : rekening houdend met de 
reeds veel te grote emigratie (waaK 
over we verder handelen) en pendel
beweging, vormt de terugloop van (fe* 
industriële tewerkstelling m de Den
derstreek een bazisvraagstuk. 

CENTRUM EN ZUIDEN 

LOPEN LEEG 

Het loont de moeite, ook elders in 
het arrondissement te gaan kijken. 

In het midden van het arrondisse
ment en links en rechts van Gee-
raardsbergen liggen gebieden die 
werkelijk onontsloten mogen heten 
en door hun bevolking verlaten wor
den. 

Wie de honkvastheid van de Vla
ming kent, zou zich hierover kunnen 
verbazen en zich afvragen waarom de 
bewoners van het midden en het zui
den blijkbaar de verhuis boven de 

dagelijkse pendel verkiezen. De slech
te verbiudingen tussen de steden en 
het platteland en de stiefmoederUjke 
behandeling van de streek door de 
N.MB.S. (senator Diependaele heeft 
daar al heel wat tegen ondernomen !) 
leggen uit, waarom de streek van het 
arrondissement bv. een ware ontvol
king kent. 

Wie deze gegevens op kaart ziet, 
kan er dan ook niet over verwonderd 
zijn dat (voor de periode 1948-1956) 
slechts 25 van de (toen) 81 gemeen
ten van het arrondissement een m-
wijkingsoverschot vertoonden en dat 
(voor dezelfde periode) zelfs 12 ge
meenten met een uitwijkingsover
schot van 10% en meer op het lijstje 
staan waarvan 2 met meer dan 15% ! 

HOPELOOS GEKNOEI 

Welke oplossingen hebben de kleur-
politiekers voor de zeer zware proble
men van het arrondissement Aalst ? 

Zij hebben er geen ! Zij zijn ge
bonden aan de unitaire struktuur van 
het land die in stand gehouden wordt 
o.m. om de Vlaamse pendelarbeid — 
een bazis-element van het Belgisch 
kapitalistisch sisteem ! — te behou
den en nog te bevorderen. 

Alleen om hun kiezers te paaien 
wenden zij voor, zich bezig te houden 
met de bazisproblemen van het ar

rondissement. Zij beroemen zich op» 
hun prestaties inzake het aantrekker» 
van nieuwe nijverheden, waarbij zij 
zorgvuldig verbergen dat al hun b e 
moeiingen tenslotte slechts een c h a 
otische klein-industrializatie tot ge 
volg hebben. Zij halen buitenlandse 
bedrijven binnen die een ernstig 
konkurrentiegevaar voor Vlaamse n i j 
verheden betekenen en die elders 
niet gewenst zijn. Heeft Honda me t 
getracht, zich in Nederland te vesti* 
gen voor het naar Aalst kwam ? 

Het zijn vaak dezelfde politiekers, 
wier naam in verband wordt gebracht 
met de teloorgang van Aalsterse be
drijven. Wie herinnert zich niet de 
louter spekulatieve sluiting van Roos-
Geerincks & De Nayer, waarbij hon
derden arbeiders de straat opvlogen 
maar waarbij de kapitalisten 'n vette 
likwidatie-winst opstreken ? 

De problemen van Aalst, van de 
Denderstreek, van gans het arrondis
sement zijn ten nauwste verbonden 
aan het onzalig unitair sisteem. Al
leen de definitieve aftakeling van dat 
sisteem en de herinrichting van Bel
gië op federatieve grondslag kan een 
oplossing voor deze problemen bren
gen. 

Het is dus slechts de Volksunie die 
een bruikbare remedie voor de 
Aalsterse kwalen te bieden heeft. 

dr R. Van Leemputten 

f i K KAN DE VOLKSUNIE DOEN VOOR HEN? 

M.viak bij Êet Daensmonum«nt : herlststemming aan ae Werfkapel. 

MEN VERWIJT DE VOLKSUNIE VAAK, DAT ZIJ HET GEMAKKELIJK 

HEEFT : ZIJ VERGENOEGT ER ZICH MEE ENKELE MOOIE PRINCI

PES VOOROP TE STELLEN. MAAR ZIJ LAAT HET PRAKTISCHE PO

LITIEKE WERK AAN DE MANDATARISSEN VAN DE ANDERE PAR

TIJEN. ZOALS ZOVEEL VAN 

WAT OVER DE VOLKSUNIE VER

TELD WORDT, IS OOK DIT VALS. 

Zo o.m. verwijt men de Volksunie, 
dat zij streeft naar federalisme, maar 
inmiddels de problemen van iedere 
dag overlaat aan de politieke tegen
strevers. Niets is minder waar : een 
indrukwekkend aantal wetsvoorstel
len, ingediend door de V.U. en waar
bij een grote reeks Vlaamse proble
men een afdoende oplossing zouden 
krijgen, bewijst het tegendeel. Op so-
ciaal-ekonomisch terrein is hetzelfde 
vast te stellen : de V.U. ijvert voor 
industrializering van Vlaanderen, 
voor «werk in eigen streek». Maar 
in afwachting van de vervulling van 
dit eisenprogramma laat zij niets on
verlet om het lot van de tienduizen
den Vlaamse mobielen te verbeteren. 

Vanaf het ogenblik in 1961 dat de 
bevolking van het arrondissement 
Aalst me naar de Senaat had ge
stuurd, nam ik me voor me speciaal 
in te spannen op het gebied van de 
sociale gesel nummer één in het ar
rondissement : de pendelarbeid. Mijn 
inspanningen en die van mijn vriend 
volksvertegenwoordiger dr Van Leem
putten hebben in talloze gevallen een 
gunstig rezultaat gekend, onze arbei
ders en bedienden ten bate. 

Wij hebben ons ingespannen om de 
trein- en busreizen van de pende
laars in menselijker voorwaarden te 
doen verlopen : beter materiaal, 
snellere verbindingen, beschutting op 
de overstap- en stopplaatsen. 

We hebben vaak en met goed re
zultaat bij de Minister aangedrongen 
op een versnelde vervanging van de 
stoomtraktie door dieseltraktie. De 
tijdwinst op de verschillende trajek-
ten is beduidend. Voor de grote p^-

dellijnen 50, 50bis, 89 en 122 hebben 
wij talloze voorstellen gedaan om tot 
een betere uurregeling te komen en 
wachttijden op de overstapplaatsen te 
verkorten. 

Onze tussenkomst was niet vreemd 
aan het inleggen vanuit Brussel van 
late treinen voor de postmannen. We 
bekwamen nieuwe halten voor som
mige treinen o m . te St Maria Ouden-
hove; aan overbevolkte treinen wer
den na onze tussenkomst bijkomende 
wagens gehecht. In de strenge winter 
van verleden jaar kon troleer den we 
persoonlijk de verwarming der vroege 
treinen en drongen we zo nodig aan 
op verbetering. Ook het treinperso-
neel zelf genoot onze aandacht; we 
zorgden o.m. voor een betere dienst
regeling der treinwachters. Het infra-
struktureel belang van de spoorweg 
verdedigden we bij de afschaffing van 
sommige losplaatsen, o m . te Roborst. 

Vanzelfsprekend hebben we even
eens belangstelling gehad voor de 
taaitoestanden in de N.M.B.S. en 
zorgderi we voor Nederlandse dienst-
aankondigingen ten behoeve van on
ze Vlaamse arbeiders en bedienden m 
de Brusselse stations. 

In dit kort overzicht hebben we 
slechts gewag gemaakt van onze tus
senkomsten ten bate van de pende
laars; we wensten aan te sluiten bij 
het artikel van dr Van Leemputten 
over de mobiliteit. Onze andere akti-
vlteiten blijven hier onvermeld : het 
is ons inderdaad niet te doen om een 
aktiviteitsverslag, wel om de weer
legging van de goedkope bewering 
dat de Volksunie mooi kan praten 
maar niet handelen. 

Wij zijn stellig niet de enigen die 
ons inspannen en we erkennen 
graag de verdiensten van onze koUe-
gas uit de andere partijen. Maar we 
wensen te onderstrepen dat de Volks
unie de enige partij is die, naast het 
dagelijkse werk voor de verbetering 
der huidige toestanden, op langere 
termijn een afdoende en definitieve 
oplossing heeft : volkswelvaart en 
werk in eigen streek door federalisme. 

arch. R. Diependaele 
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Onze titel zou de samenvatting 
kunnen zijn vam de opmars in 
g<esloten gelederen die de unita-
risten van de regeringspartijen 
blijlibaar willen doen in de rich
ting van liun ene visie « waar
borgen aan de Walen » binnen 
een unitair kader. 

In verschillende krantenartikels 
komt dit zeer sterk tot uiting. I n 
de (I Linie » werd echter het pro
ces van die partijen gemaakt, 
vooral van Vlaamse CVP en BSP, 
op een manier die werkelijk zeer 
scherp was voor een niet-politlefc 
geëngageerd blad. Van degenen 
die opiniemakend zijn in de 
Vlaamse pers durven er toch nog 
enkelen dwarsdoor reageren. 

YOLKSGAZE^ 

Van Eynde wentelt zich door 
het vuil van Vlaamse socialisti
sche zelfvernedering dat ons op 
bet beruchte (( eenheidskongres » 
werd getoond. Zijn bekentenis van 
eenzijdige toegeving blijft te ont
houden voor de verkiezingstijd. 

« Wij hebben dit vergelijk hele
maal niet met geestdrift goedge
keurd. 

Wat beeldt men zicli wel m? 
Dat het geschenken aan de 

Vlamingen of aan de Vlaamse so
cialisten bevat? 

Dat het ons méér rechten of 
méér mogelijkheden biedt dan wij 
var^daag bezitten, in het land en 
ip de p>artij? 

De waarheid Is, dat het van on-
rentwege toegevingen behelst. 

•l'o^gevmgen die wij weliswaar 
beperkt en verdraagbaar oordelen, 
doch niettemin toegevingen! 

Wie zou geestdriftig kunnen 
zijn wegens toegevingen? 

Niemand! 
Wij niet.. . en de Wallinganten 

nog veel minder, menen wij te 
weten. 

Waarom hebben wij die toege
vingen gedaan, zonder geestdrift, 
doch met overtuiging en eensge
zind? 

Omdat wij menen dat zij het 
beste middel vormen om in he t 
socialistisch huishouden de vrede 
en de eendracht te herstellen. » 

Als uitstalling van b wust 
(( volksverraad » kan het er door. 
Zeggen dat er in 1944 onderivij-
zers, die Kempenland aanleerden, 
gestraft zijn voor « staatsver-
raad »! 

De Linie 
Spijkert de twee regeringspar

tijen aan de schandpaal op een 
manier die aan duidelijkheid niets 
te wensen overliet. 

« Het congres van de BSP. dat 
vorig weekend te Brussel gehou
den werd. was een voorbode van 
het congres dat de CVP aan het 
organiseren is. De conclusies van 
het CVP-congres zullen Immers in 
ruime mate met die van de BSP 
overeenstemmen. De politieke ont
wikkeling van de komende maan
den begint zich duidelijk af t e te
kenen. 

Wegens het geb>3k aan Vlaam
se politieke macht, wordt er in de 
Belgische politiek thans nog uit
sluitend gepraat over zogenaamde 
waarborgen voor de Walen Het Is 
ontstellend, en bepaald ontnuch
terend, dit te moeten constateren, 
maar het is zo. Het hele debat 
over waarborgen tegen « minori-
satie » heeft tot hiertoe alleen 
maar bewezen dat de Vlaamse 

DE ABONNEMENTENSLAO 
En ziehier dan, zoals verleden week beloofd, de stand van de 
abonnementenslag voor twee weken ineens. Het meest op
merkelijke feit : eindelijk werd Dendermonde onttroond. Roe-
selare staat nu aan de leiding met een dergelijke voor
sprong, dat het voor de andere arrondissementen een harde 
karwei wordt. De stand ziet er uit als volgt : 

Verkoopprijs 2.500 F stuk 
2 Gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 1.500 F stuk 
2 Gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 1 000 F stuk 
4 gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 800 F stuk 
8 Gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 750 F stuk 
10 Gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 700 F stuk 
12 Gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 650 F stuk 
Een bol kaas van 5 kg. 

Er zullen minstens hon
derd prijzen zijn en wie 
minstens vijf nieuwe abon-
nenten maakt zal in elk ge
val een prijs hebben. Perso
nen die nog prijzen willen 
geven, kunnen zich richten 
tot de algemene sekretaris 
Wim Jorissen, Beethoven-
straat 16, Brussel 7. Tel : 
(02)21.84.21. 

We herinneren eraan dat 
het puntenstelsel er als volgt 
uitziet : 4 punten voor een 
jaarabonnement, 2 voor een 
halfjaarlijks, 1 voor een 
driemaandelijks De prijs is 
thans onderscheidelijk 200, 
110 en 60 F Wanneer de 
driemaandelijkse en half
jaarlijkse abonnenten her
nieuwen voor gans het jaar, 
tellen ze eveneens voor 4 
punten. 

De prijzen zullen uitge
deeld worden in november 
1964. 

1. Roeselare-Tielt; 2. St Ni
klaas; 3. Dendermonde; 4. 
Oostende-Veurne-Diksmuide; 
5. Antwerpen; 6. Mechelen; 7. 
Aalst; 8. Brugge; 9. Hasselt; 
10. Turnhout. 

Tn deze lijst is het zo moei
lijke West-Vlaanderen met 3 
arrondissementen vertegen
woordigd, Oost-Vlaanderen 
eveneens met 3, Antwerpen 
volledig en Limburg voor de 
helft. Maar waar blijft Bra
bant ? 

We herinneren er aan. dat 
de abonnementenslag 1964 
reeds begiftigd werd met een 
moo'e reeks prijzen w.o : 

Schuimwijn voor iedereen 
dip ^0 puiiten baalt. 

^en reeks geschenken van 
de fabrieken Star-Zele : 
2 Matrassen Winter- en Zo-
metstar Verkoopprijs 3 000 F 
stuk. 
2 Matrassen U'^ie-Lux Star 

UURWERKEN 
EN JUWELEN 
Alle herstellingen 
eigen werkhuis 

H U I S 

H, De Lang lie 
G r o e n p l a a t s 8 
A N T W E R P E N 
T e l e f o o n 32.93 81 

meerderheid gewoon niet meetelt 
in dit land. 

Wat de Vlamingen van deze 
partijen te verwachten hebben, 
begmt nu stilaan zelfs voor de 
meest naïeve waarnemer duidelijk 
te worden. De twee grootste p>ar-
tijen gaan verenigd de kiesstrijd 
tegemoet achter de driekleur van 
het Belgisch nationalisme. De top 
leeft nog in 1830, voor er van so
cialisme of christelijke democrat 
tie sprake was. Juist zoa's Collard 
aan het adres van de MPW, zal 
Vanden Boeynants aan het adres 
van aarzelende CVP-ers vertellen: 
Qui n'est pas avec nous, est cen
tre nous. (Vlaamse tekst op keer
zijde). » 

DE GA2JET 
« Zwijgen of buiten », ook in de 

CVP. 
Louis Kiebooms geeft in zijn 

domme openhartigheid dit toe in 
een antwoord op de reactie van 
prof. Derine op het kruipersartikel 
van Kiebooms, dat wij vorige 
week aanhaalden. 

« En nu vraag ik mij af waar 
de professor het haal t om daaruit 
te besluiten.« indien de CVP zin
nens is in het Vlaamse land zelf
moord te plegen, moec zij maar 
voortgaan in die richting. » 

Had hij gewenst dat het Kon-
gres van de CVP gekenmerkt zou 
zijn door diskussies over federa
lisme? 

Zoiets had men voorspeld van 
het BSP-kongres en daar was re
den toe, vermits de meeste Waal
se mandatarissen zich daartoe in 
het verleden reeds hadden bekend, 
en dat er bovendien een petition-
nement liep waarop een half mil
joen handtekeningen waren ver
zameld Niettegenstaande dit alles 
heeft men de ijveraars voor het 
federalisme als s'.echte socialisten 
aan de schandpaal gespijkerd en 
hun idee als volkomen onbruik
baar voor de grondwetsherziening 
geproklameerd. 

Meent men werkelijk dat het bij 
de CVP anders zou verlopen? » 

Nee, Louis, wij in ieder gpval 
geloven niet dat de gedresseerde 
honden van de Vlaamse CVP-vleu-
gel nog anders durven bassen dan 
« unitair, ja! federaal, neen »! 

In zijn reaktie op Kiebooms had 
Derine volgende krasse dingen ge
zegd : 

« Nu zou men mogen verwach
ten dat alle Vlaamse CVP-ers kor
daa t reageren tegen die pogingen 
om de Vlaamse meerderheid vol
komen aan banden te leggen, op 
een ogenblik dat wij, Vlamingen, 
nog steeds de vragende partij zijn. 
Wat lezen we echter tot onze gro
te verbazing m het geciteerde ar
tikel? Dat de BSP-oplossing 'n 
ernstige bijdrage is, die ligt in de 
lijn van wat door d» r-^rD ^ gg. 
pland.. . 

Het mag nu eens onomwonden 
worden geschreven ; indien de 
CVP zinnens is in het Vlaamse 
land zelfmoord te plegen, moet zij 
maar voortgaan in die richting. 
Geven sommige politici zich vol
doende rekenschap van wat broeit 
bij de Vlaamse mensen, ook bij 
hen die men niet als extremisten 
kan bestempelen? Men is de poli
tiek van Vlaamse toegevingen 
hartsgrondig beu. » 

Spijtig dat de hooggeleerde heer 
dat niet eerder heeft gezegd, want 
zonder de door hem gezaaide ver
warring rond de federalistische te-
genreaktie op die Waalse afdrei
ging, had het sukses van de beto
ging wdl i rh t noT groter geweest. 

LA LIBRE BELÜIQUE 
Hoe goed de « claque » van Van 

Eynde ook haar best had gedaan 
om door gebrul over de eenheid te 
tonen dat zij de goede Belgen zijn, 
bij de superpatriotten van de Li
bre krijgen zij toch nog geen kre
diet. 

« Ik blijf tegenstander van het 
federalisme, omdat het de Belgi
sche struk turen zou doen uiteen
spatten en omdat ik niet goed
schiks kan aanvaarden het ver
dwijnen van het Frans uit Vlaan
deren, dat er reeds eeuwen werd 
gesproken. Maar wanneer Prof. 
Perin bij het verdedigen van zijn 
federalistisch standpunt zijn stem 

overroepen zag door het gehuil 
van protesteerders, dan zou ik me 
een lubbes vinden als ik dit ge
huil zou beschouwen als een ver
sterking van de Belgische eenheid 
en als ik het loyalisme van deze 
aanhangers van de socialistich 
eenheid zou gaan bewonderen. 
Want, M. CoUard, roepend lijk 
zij deden verdedigden zij nief de 
Belgische eenheid, zij verdedigden 
zelfs het socialisme niet, zij ver
dedigden hun biefstuk. » 

VOORUIT 
Geniet nog eens een ogenblik 

mee van de beschrijving van « ra
tionele » Leo Collard over die 
« nieuwe golf » op zijn kongres. 

« Al de afgevaardigden, zelfs 
degenen onder hen die zich tot 
dan toe het meest terughoudend 
hadden getoond, werden plots op
gezweept door een enorme en on
weerstaanbare golf. Boven en bui
ten hun persoonlijke voorkeur 
voor de ene of de andere modali
teit herkenden zij plotseling he t 
broederlijk aanschijn van allen. 
Zij voelen zich opnieuw leden van 
eenzelfde familie, dienaars van 
eenzelfde zaak. Zij bevestigden 
hun geestdriftige wil om deze al
len tezamen te dienen. » 

D E R O N S E N A A R 

Een late leaktle kregen we in 
dit weekblad uit de pen van Prins 
J a n Verroken van Kluisberg tot 
Edingen. Hij is nu niet langer fi
loloog, hij wordt zelfs dieptesicho-
loog. Hij legt onze diepste kern 
bloot. Of : de Volksunie « voer 
voor psichologen ». 

« Een paar weken geleden heb
ben wij hier vierkantig onze me
ning gezegd over de betoging te 
Antwerpen. Wij nemen er niets 
van terug en handhaven de stel
ling : zij deed minstens evenveel 
kwaad dan goed. Dit heeft niet 
belet, dat de betoging tot een in
drukwekkende manifestatie uit-
gi-oeide, of het er nu veertig of 
tacht ig of honderdduizend waren. 

Wij zullen zelfs beweren da t 
veel van de verantwoordelijken 
he t zeer opbouwend bedoelden, o . t 
zelfs meer opbouwend dan nodig. 
Zo vernamen wij, dat zij er ern
stig a a n dachten om de stoet zelfs 
te laten openen mede door een 
Belgische vlag en da t uit dezelf
de hoek de slogan « Een federaal 
België » zou gegroeid zijn. Di t 
zou, naar hun eigen verbeelding, 
een trukje geweest zijn om er nog 
eens «t België » bij te kunnen be
trekken., wat m tegenstelling zou 
komen te s taan met de mentali
teit van sommigen, die nog zwe
ren bij Belgiekske niekske en voor 
wie federalisme wil zeggen sepa
ratisme, nl. de diepste kern van de 
Volksunie. » 

DOORBRAAK 

Het maandblad van de VVB 
maakt, onder de titel « politieke 
volwassenheid », beschouwingen 
over de diepere betekenis van de 
betoging te Antwerpen. 

EEN LES VOOR DE PARTIJEN 
« Niettemin heeft ons volk bewe

zen dat het zich niet meer laat 
ontmoedigen, door twijfel laa t 
overvallen, of drogredenen laa t 
wijsmaken. 

Het moge een les zijn voor som
mige leiders uit de verschillende 
part i jen die, alhoewel zich demo-
kratisch noemend, het maa r liefst 
houden bij het fascistich begin
sel : « De leiders weten de weg, de 
anderen hoeven maar alleen te 
volgen ». De tijden zijn voorbij 
dat enkele, zichzelf bijzonder in
telligent noemende politiekers, de 
Vlaamse en sociale belangen en
kel maar als etiketten voor een 
persoonlijke en kortzichtige poli
tiek konden misbruiken. De Vla
mingen weten dat zij een volk 
zijn, dat recht heeft op autonomie 
en de plicht heeft zijn eigen be
langen zelf de beheren. Zij hebben 
genoeg politiek doorzicht om deae 
realiteiten niet langer meer te la
ten wegredeneren door zalvende 
of banbliksemende uitspraken. » 

Walter Luyten. 
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CLAUS EN DE LITERAIRE PRIJZEN 
De lezer leent waarschijnlijlc reeds de (( feiten"» uit de dagblad
pers : Hugo Claus zond zijn kat naar de uitreiking der herinne-
ringsmedaljes op de Boekenbeurs te Antwerpen. Deze plaquet-
;ten worden geschonken, als herinnering aan het referendum dat 
ingericht wordt door de Vereniging voor Vlaamse letterkundigen 
en de Vereniging tot Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, 
aan de auteurs van de tien eerstgeklasseerde werken. 

Claus' roman « De Verwondering » 
was er bij — maar Claus zou Claus 
niet zijn, als hij die gelegenheid niet 
gretig zou aangegrepen hebben om 
op te vallen. Hij schreef een brief 
aan de inrichters van het referendum 
met enkele opmerkingen over literai
re prijzen. Deze opmerkingen waren 
in principe gegrond. Claus vergat 
echter dat hij het doel voorbij 
schoot : een referendum, zelfs als 
het gehouden word^ onder mensen 
die geacht worden een zekere be
voegdheid te hebben op dat gebied, 
is geen « literaire prijs » noch een 
«literaire bekroning» door een spe
ciaal daartoe aangestelde, deliberen-
de jury, die haar keuze motiveert... 

Men kan de mening toegedaan zijn, 
dat een auteur zich niet door de uit
gever voor de reclame-wagen mag 
laten spannen en dat bepaalde as-
pekten van deze reclame aan sjarla-
tanisme of zelfvernedering grenzen. 
Maar Claus is dan toch wel de laat
ste die over zoiets de staf mag bre
ken... Een eerder ongelukkige reak-
tie van Aster Berkhof op Claus' af
wezigheid was voor de auteur van 
< De Verwondering » nog eens een 
gelegenheid om zijn reclame te ver
zorgen... Dat Van de Loo meende 
geestig te ziJn door Claus bij te val
len, is voor ons geen reden tot « ver
wondering»; wij herinneren ons nog 
de platvloerse verdediging van Teir-
linck's gebarsten « Fluitketel »-ver
toning ter gelegenheid van de Neder
landse Boekenweek. Men is van de
zelfde « stal » of men is het niet... 
Raak er één aan en je krijgt prompt 
de anderen op je nek. Waarbij de 
ongemene verdiensten van ouder
domsdeken Teirlinck hier niet ter 
sprake komen... 

De kwestie der literaire prijzen 
blijkt intussen ook elders de aandacht 
op zich gevestigd te hebben. Zopas 
werd de grote driejaarlijkse prijs der 
Nederlandse letteren van 75.000 F op 
100.000 F gebracht. Minister Van Els-
lande verklaarde dit fier op de Con
ferentie der Nederlandse letteren te 
Antwerpen. 

Herhaaldelijk hebben wij reeds ons 
standpunt uiteengezet. Nu schreef de 
« Standaard » in ongeveer dezelfde 
zin en opperde de mening dat het be
ter zou zijn een aantal kleinere jaar
lijkse prijzen uit te reiken voor werk 
dat tijdens het verlopen jaar ver
schenen is. dit in plaats van de drie
jaarlijkse prijs die meer bedoeld is 
als de bekroning van een literaire 
carrière. 

Wij menen dat de grote driejaar
lijkse prijs in dezelfde geest waarin 
feij nu opgevat is, moet blijven be
staan. Er mag zelfs een financieel' 
voordeel aan verbonden zijn. Het 
leeuwenaandeel van de gelden dient 
echter aangewend te worden om jon
gere auteurs en debutanten in staat 
te stellen te werken zonder dat zij 
daartoe finantiële offers moeten 
brengen. 

De zaak heeft niet slechts een kul-
tureel doch ook een sociaal aspekt. 

Wij willen daarbij tevens wijzen op 
hetgeen wij vroeger reeds zegden in 
verband met de voor kulturele be
drijvigheid op het staatsbudget voor
ziene gelden. Wij maakten toen een 
— voor ons land beschamende — ver
gelijking met de Skandinaafse lan-
üen. 

Nu We toch op het terrein der li
teraire prijzen beland zijn, moeten 
wij even melding maken van de 

nu in Frankrijk begonnen periode 
van d'e grote « prijsuitdeling ». 

Armand Lanoux kreeg de Gon-
courtprijs voor zijn roman « Quand 
la mer Se retire ». Hij won het — om 
het in sporttermen uit te drukken — 
met amper een wiellengte van J.L. Le 
Clézio die eveneens favoriet was voor 
de Prix Renaudot en de Prix Medi-
cis. 

Lanoux had nog als konkurrent 
Henri Pollès, de auteur van het ei
genaardige, cerebrale en toch sterk-
emotionele «Amour, ma douce mort» 
— en Andiargues, de schrijver van 
« La Motocyclette ». Laatstgenoemde 
was zelfs de grote favoriet... 

Lanoux' roman is het derde deel 
van een soort triptiek. Tema van het 
boek : een soldaat die in Normandië 
gevochten heeft en die het besef van 
de gruwelijkheid van de oorlog en de 
zinloosheid van de dood niet van zich 
afzetten kan. Terugkerend naar Nor
mandië met de verloofde van zijn 
gesneuvelde vriend, zal hij er het 
verleden eindelijk overwinnen en uit 
de herinneringen van zijn jeugd tre
den naar de volwassenheid — en 
naar het besef « het heeft toch zin 
gehad ». 

Stijl en opvatting leunen sterk aan 
bij het naturalisme — Lanoux is 
trouwens een bewonderaar van Zola 
aan wie hij een studie heeft gewijd. 

De roman « Le Proces-Verbal » van 
J.M. Le Clézio, die de Prix Renaudot 
kreeg, kan moeilijk in enkele zinnen 
samengevat worden. De held van het 
boek, Adam Polio, is ontsnapt uit een 

Steentjes voor 

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ 
In de jongste aflevering van de Taalblaad-

jes (1) waarover we vorige week uitvoerig-
handelden, verscheen zoals steeds een 
rubriek voor taaiadvies, waarin een lezer 
vroeg naar de juiste benaming van wal men 
in het Frans eert PISTOLET en in het 
« Vlaams » een « pistolee(tje) noemt. 

Het zal de asceten onder mijn lezers 
misschien gek toeschijnen dat ik een weinig 
verheven onderwerp als een pistoleetje hier 
voor u wil aan- (en open) snijden, doch 
ook het eetbare behoort tot de Nederlandse 
woordenschat en ik moet eerlijk bekennen 
dat ik als gewetensvol taalsteenbouwer (en 
-houwer), zelfs voor de lekkerste gebakjes 
weer mijn eet- en snoeplust bedorven zie 
als ik ze met een smaakbedervend en hemel
tergend galliscisme hoor noemen... Daarom 
- en geen enkele bakker zal het mi] ten 
kwade houden - wil ik hier de aandacht 
vestigen op enkele goede Nederlandse ter
men uit de bakkerij. 

Een zgn. « pistolet » is een BROODJE, 
maar daarmee is niet alles gezegd. Frans 
sprekende Belgen maken een onderscheid 
tussen een o pistolet » (in Frankrijk is dal 
een Frans brood I) en een « sandwich ». 
Dit laatste heet bi] ons ook broodje, en als 
wij van BELEGDE BROODJES spreken, 
(een term die hier voor de oorlog vrijwel 
nog onbekend was) dan kunnen we daar 
zowel Franse pistolels als Franse sand
wiches mee bedoelen. Willen we per se een 
onderscheid maken, dan kunnen we dat 
ook, en wel met de woorden kadetje en 
sandwich. 

liet broodje met een deuk over het mid
den die het in twee bolle helften scheidt 
(of heb je een betere definitie ?) heet bij 
ons KADETJE. Wie dit woord nooit heeft 
horen gebruiken zal het wel eig vreemd 
vinden en zèl mij wenkbrauwfronsend 
naar de oorsprong ervan vragen. Ik hoop 

feSaliting, beleeft een aantal avon-
^^a, wordt tenslotte door de politie 

opgepikt en naar een aziel voor gees-
teszwakken gebracht. Het boek is 
echter meer dan wat deze — te kor
te — samenvatting ervan kan zeggen. 
De wereld wordt er in gezien in haar 
geslotenheid voor ons en men moet 
onwillekeurig denken aan de tekst 
uit Macbeth, die de titel leverde voor 
Faulkner's «The Sound and the Fu
ry» : « Life is a tale told by an idiot 
full of sound and fury...». 

Deze roman is het debuut* van de 
pas drieentwintigjarige Jean-Marie 

Le Clézio. Hij studeerde in zijn ge
boortestad Nice, behaalde er het li-
cenciaat in de letteren en volgde 
kursussenjn Engeland waar hij ook 
les gaf." 

Al verschilt Le Clézio's roman to
taal, wat stijl, opvatting en ook tema 
betreft, van die van Lanoux, toch 
volgt hij — zij het ook met een aan
wenden van technische middelen die 
aan de huidige romanvernieuwing 
doen denken — de traditie van de 
psychologische roman en staat hij 
even ver van de « nouveau roman » 
als van Lanoux's romanopvatting. 

JOZEF SIMONS-OMNIBUS 

De lezers van deze rubriek zullen zich misschien nog herinneren 
dat wij ongeveer een jaar geleden in een stukje over Jozef'Simons 
de wens uitspraken, dat er een Vlaamse uitgeverij zou gevonden 
worden die het werk van Simons — en dan vooral zijn oorlogs
roman ((Eer Vlaanderen vergaat» — terug binnen het bereik van 
het huidige lezerspubHek zou brengen. 

...Dit is nu ook gebeurd. Bij de uit
geverij Van Mierlo -Proost te Turn
hout wordt het verzameld werk van 
deze Kempische schrijver uitgegeven 
en er verschijnen zelfs twee edities : 
een luxe-uitgave in drie banden voor 
450 F en een pocket-uitgave in tien 
deeltjes, waarvan elk deeltje 30 F 
kost. 

Wij maken geen reklame voor boe
ken of auteurs — maar wij willen 
alleen herhalen wat we vroeger reeds 
zegden : ieder nationalist moet «Eer 
Vlaanderen vergaat» niet alleen gele
zen hebben maar het op zijn boeken
rek hebben staan. Wij wlUen nog 
meer zeggen : hij mag het er niet 
eens laten staan, maar moet het ter 
lezing doorgeven aan vrienden en 
kennissen. Zelfs op gevaar af dat het 
niet meer terug komt... 

...Er zijn wellicht een heleboel wer
ken in onze « literatuur » die van 
grotere stilistische, psychologische 
e.a. eigenschappen getuigen. 

Maar er is geen enkel werk dat on
ze volksstrijd en dat de tragedie der 
Vlaamse frontgeneratie op zo een 
eenvoudige en overtuigende wljzet 
heeft geschilderd... 

Dit boek is méér waard dan twin
tig redevoeringen of artikels in de 
strijd voor de idee, waarvoor ook Jef 
Simons als soldaat, als intellektueel 
en als schrijver heeft in de bres 
gestaan. De idee waarvan hij op het 
einde van zijn boek zegt : 

« De aktivisten hebben in Vlaande
ren neergelegd : het ferment der 
zelfstandigheidsgedachte. Die krijgen 
de vijanden nooit meer kapot... » 

ONS TAALGEBOVW 
dan ook dat mijn preutse lezers het mij 
niet euvel duiden zullen dat ik hierop inga: 
iadetje of kadetje is geboren uit de plas
tische verbeelding van een Nederlandse 
bakker die wist dat de Fransman het onder
stuk van zijn rug of het bovenstuk van zijn 
dijen (ik zei bijna bips) « cadet » noemt, 
tenminste als hij erover spreekt. Deze 
betekenisoverdraeht is eigenlijk een ubeeldn 
ofte metafoor : die bakker was een dichter. 
Te mijner verontschuldiging kan ik hier
aan toevoegen dat de woordafleidkunde 
geuren noch kleuren kent... 

Wat de Engelsen een SANDWICH noemen 
zijn twee sneetjes brood met belegsel ertus
sen, dus een belegde boterham. Wij, Neder
landers, maken onderscheid tussen een 
sandwich en een boterham : een sandwich 
is een schuitvormig belegd en gedekt 
broodje, gebakken volgens een ander recept 
dan een kadetje of dan gewoon dagelijks 
brood. De uitspraak is sendwitsj en het 
meervoud luidt sendwitsjiez. 

Ne pistolee met hesp of ne sandwich met 
gekapt zijn heus niet zo smakelijk ats een 
KADETJE MET HAM- en een SANDWICH 
MET GEHAKT. Het opschrift pistolels 
fourrés d. 7 et 10 frs, luidt in onze winkels . 
belegde broodjes TEGEN 7 en 10 Fr. « Beurié 
et fourré » is « belegd en geboterd » (ook 
wel besmeerd, maar niet : gesmeerd I). 

Broodjes, evenals allerhande broodsoorten, 
zijn te verkrijgen in een (brood-) bakkerij. 
Meestal verkoopt men er ook wat de 
Fransen vides en bouchées plegere te noe
men. Bouchées zijn PASTEITJES en vides 
PASTEIVORMEN of -vormpjes. Daarom 
spreken we van een BROOD- EN PASTEI
BAKKERIJ. Bouehés d, la reine zijn geen 
koninginnehapjes, hoe verleidelijk het ook 
moge zijn een koningin met hapjes naar 
binnen te werken, doch VLEESPASTEITJES 
of kippenpasteitjes. 

Een pasteibakkerij hcejL geen uilsiaans 

met een pAtisserie. De fijne gebakjes (asje
blief niet pateetjes I) die men in het Frans 
met de verzamelnaam pdtisserie aanduidt, 
heten bij ons banket : die bakker verkoopt 
geen banket. De bakker die dat wel doet 
heet dan ook BANKETBAKKER en zijn 
winkel een banketbakkerij. Vaak treft men 
broodbakkers aan die tegelijk banket bakken 
en verkopen. Een boulangerie-p&tisserie is 
dus een BROOD- EN BANKETBAKKERIJ. 

Heel wat bakkerstermen zijn in Vlaan
deren uitsluitend onder de Franse bel a-
ming bekend Daar is geen enkele reden 
voor, te meer daar wij over niet minder 
smakelijke ekwivalenten beschikken : choux 
A la crème of au mocca zijn ROOMSOEZEN 
of MOKKASOEZEN. Een eclair vertalen we 
niet door bliksem maar wel door ROOM-
SPRITS of - als er pudding in steekt • pud-
dingsprits. Waar de Fransen van frangipane 
gewagen, hebben wij het over AMANDEL
BROODJES, -taartjes, of -gebakjes. Een 
ehausson (in het Belgische Frans gosette) 
is een APPELFLAP Een meringue duiden 
we. aan met SCHUIMPJE of we spreken van 
schuimgebakjes en -taartjes Beignets (souf
fles) zijn POFFERTJES, in Holland ook 
broedertjes genoemd En zo maar verder. 
Welke banketbakker durft het aan (er is 
nogal durf voor nodig om je eigen taal ie 
gebruiken...) om deze echl 'Nederlandse 
termen in zijn uitstalraam le plaatsen ? 
Zijn klanten zullen ze, gemakshalve, wel 
gauw en' gaarne overnemen, al ums het 
maar om niet steeds o zo dom vingerwij
zend te moeten vragen . twee van deze hier 
en drie van die daar, a.u b. I 

H.J. Bouwman. 

(1) DE TAALBLAADJES, losb \ dig tijd
schrift op sieekkaartformaal voor laal-
zorg en taaiadvies. Per jaar 50 Fi op 
postrek. nr. 8551.19 van A. lilontiock, 
te Sl.-Joosl-i- " ^..''^ 
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A De bezoeken van Ann!e van 
Aiermaet « TE?i HUIZE VAi\... », 
onder regie van Joos Florquin, 
}iebben ons vroeger wel eens geër
gerd Men stelde loen soms al Ie 
duidelijk vragen welke door het 
stachloffer zelf waren opgegeven ; 
de bezoekster deed dat op een 
nogal kosischoolmeisjesachtige ma
nier. Van een en ander is de 
laatste tijd steeds minder te 
merken. Annie van Avermaet 
heeft nu de juiste toon gevonden. 
Ilci is een « echt » gesprek gewor
den, vlot en gemoedelijk, aange
naam om volgen. En wat een 
ptachtige meYis, een échte huma
nist, die Lode Baekelmans... 

^ Een vrij geslaagde onderne
ming was deze week de opvoering 
van B HERBERG IN DE ROOS t'.V 
DE KROO^ », stuk van J.B. Priest
ly, bewerkt en op de planken 
gebracht door Roland Veihavert. 

liet stuk kon zich verheugen In 
een goede bezetting. Iedereen 
scheen te weten wat van hem ver
langd werd en wal voor figuur tiij 
te verdedigen kreeg. Frans van 

den Biande (Mr ^lone') deed liet 
beter dan Henk van Montfoort 
(Peiry Randle), Stella Blanchart 
( Ma Peck) beter dan Jeanine Sche-
vu-nels (Ivy Randle). Maar nie
mand deed hel slecht. 

De IV-bewerking van Roland 
Verhavert was goed. Zijn regie 
ook. Hij voerde een reeks nieuwig
heden in (de spelers die, zicht
baar voor de kijker, hun beurt 
slaan af te wachten bv.) en han
teerde de kamera viij beweeglijk 
Hij vond meestal de goede hoek en 
zijn close-up's icaren altijd te 
verantwoorden. 

Een gedaagde T] -opvoering. 

^ De duktimentaire over LODE 
BAEKELAAD begon mei een goede 
vondst. De korte interviews van 
voorbijgangers leverden enkele mi-
nuteri puike televisie. Maar of dat 
mag gezegd worden van wat volg
de, betwijfelen we. De tekf.1 l.iin-
nen we misschien nog ongemoiid 
laten, al hadden we bv. gratjg ver
nomen waarin de slechte ontvangst 
va^n Baekeland te Gent precies 
bestond. Maar de beelden waren 
echt beneden alles. Het was een 
mengelmoes van oud en nieuw, 
zonder dat de tekst hierover enige 
verduidelijking gaf. Van eenheid 
tussen beeld en tekst luas op som
mige ogenblikken echt niets te 
merken. 

Neen, hel wak geen goede doku-
mentaire ! 

Jvb. 

DEZE W 
OP UW 

EEK 
SCHERM 

ZONDAG 
15 00 • Voor boei t Lumder — 
15 30 De Tijdscapsn — 16 00 tot 
1815 : Biliarten Rechtstreekse 
reportage uit Turnhout van het 
Belgisch kampioenschap drieband — 
Omstreeks 17 00 : Klem, klein, kleu-
tertie — 18 35 De kleme kolonel 
(Little colonel) — 19 55 • Sportuit
slagen — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 . Studio Uno — 21 10 • Boer, 
vrouw, heer. Onder deze titel wor-
flen drie verhalen van Anton P 
Tsiechow verteld en gespeeld door 
Jules Croiset en Sonja BriU — 
22 00 : Sportweekend — 22 30 ; 
Tweede nieuwsuitzending. 

MAANDAG 
19 00 • Tienerklanken — 19 25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuali-
teit — 19 50 : De Weerman --
19 55 • Sport in 't kort — 20 00 • 
TV-nieuws — 20 20 • 't Is maar een 
•woord — 2100 • Shirah — 21 20 : 
Poëzie in 625 lijnen — 2150 : 
Panorama — 22 25 : Tweede nieuws
uitzending 

• DINSDAG 
14 05 • Schooltelevisie — 19 00 : 
Gastprogramma — 19 30 ; Teken-
liims voor jong en oud De Flint-
stones — 19 55 : Sport in 't kort — 
20 00 : TV-nieuws — 20 20 • De kat 
op de koord • Finale — 20 50 : 
Medium — 21.50 . Jazzpnsma : 
Optreden van de Amerikaanse lazz-
pianist Errol Garner met ritmische 
begeleiding — 22 20 . Tweede 
nieuwsuitzending 

• WOENSDAG 
n 00 : Televisum (3e episode) — 
19 00 : Teletaalles : Nederlands — 
^9 15 • Openbaar kunstbezit — 

'•(m.doiu3(m.4a&£'... 

19 25 • Penelqpp — 19 50 De Weer-
ma i - - 19 55 . Sport m 't kort — 
20 00 • TV-nieuws — 20 20 : Pilm-
tnbune Pour la suite du monde, 
een Fraiis-Caiiadese film van Pierre 
Perrault en Michel Brault (Franse 
versie met Nederlandse onderschrif
ten) (eerste voorstelling m ons 
land) — 22 05 : Tovenaars met
ivoor • het biljartspel — 22 50 . 
Tweede nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
19 00 • Teletaalles : Engels — 
19 30 • Steekproef . Zondagzakgeld 
— 19 55 : Sport in 't kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 • Het grootste 
theater ter wereld (II). Opvoering 
van « Iemand onder U » (Quelcune 
tra voi) TV-spel door Diego Pabbn 
— 21 50 . Tweede nieuwsuitzending 
— 22 00 tot 22 50 • Pagina één • T E 
Lawrence . 1888-1935. 

• VRIJDAG 
14 05 : Schooltelevisie : Frans — 
19 25 : Tienerklanken — 19.50 : 
De Weerman — 19.55 • Sport m 
't kort — 20 00 : TV-iiieuws — 
20 20 : Lachen met Buster Keaton : 
Sherlock Junior — 21 00 : Film en 
Wetenschap : « Spel der spiralen » 
en « Ons Heelal > — 21.45 : Pre
mière — 22 25 : Tweede nieuwsuit
zending 

• ZATERDAG 
10 00 ; Teletaalles : Frans — 10 25 • 
Picasso en zijn tiid — 11.00 : Tele
taalles • Engels — 17 00 Jeugdpro
gramma — 17 45 • SchooUe'r>vi= r -
19 00 • Filmmuseum voor de jeugd 
— 19 25 : Dierenwereld Het b . , j -
dier — 19 55 : Sport m 't kort — 
20 00 : TV-nieuws — 20 20 • Er kan 
altiid eentje bil (17e afl ) — 20 45 : 
Pro en contra — 2135 : Echo — 
22 05 : Dick Powell stelt voor : Op 
de vlucht voor het leven — 22 55 : 
Tweede nieuwsuitzending 

NATIONALE LOTERIJ 

Voor uw winterlektuur en 
geschenken, koopt boeken 
van UW eigen schrijvers ! 
Marcel Matthijs : « Onder 
de Toren », De enige wer-
kehjke repressieroman tot 
hiertoe in Vlaanderen ge
schreven. Het boek van de 
aangrijpende waarheid: 
300 blz. Ing 115 F; geb. 
145 F. « Wie kan dat be
grijpen ? » Een van de be
langrijkste psichologische 
romans van de moderne 
Vlaamse literatuur : 182 
blz ing. 65 F; geb 110 F. 
Te bestellen bij de auteur, 
Oedelem Postrek 43.67.52. 

Met Scliillers u Don Carlos » 
bewijst de K.V.S. dat hij zijn rol 
waardig vervult. 

We gaan deze gekende klassieker 
(dr overgang van Schillers jeugd-
naluralisme lot hel hoger.e gesti
leerde jambendrama) niet ontle
den. Een paar ivoorden zullen 
volstaan. 

De ahlie berust ofi de lujde uin 
infant don Carlos van Spanje voor 
Elisabeth, zijn gewezen verloofde 
die de echtgenote van zijn vader, 
Filips n, geworden is ; en op ne 
Int lil I- vriendschap tussen don 
( (iilii^ (Ie jonge prins, even ideati'i-
/(^</l al-, s , /)// / , ; :elf die hem dus 
niet ah de eifehjk met krankzin
nigheid belaste infant opval) en 
nuirlies van Posa (nog sterker 
idealist dan don Carlos, trouw lot 
in de dood, een ruime geesl, een 
wereldburger). 

De eenheid van het si uk heeft 
zeker geleden onder hel langdurige 
wordingsproces : in eerste aanleg 
een familielragedie, spon het zich 
uil tot een poliliek ideëen-drama, -

een vurig pleidooi voor vrijheid en 
rechtvaardigheid .tegeTiover het 
absolutisme van Filips II en de 
bloedige inkwisitie, waaraan beide 
vrienden ten onder gaan. Hierdoor 
is de handeling nogal ingewikkeld, 
de uitdieping der personages niet 
doorgevoerd, de motivefing niet 
aliijd klaar, de intrige soms zwaar, 
hetgeen gedeeltelijk ook'te wijti'n 
is aan de talrijke inkortingen die 
voor het te lange stuk worden 
vereist Maar de rijkdom van de 
fitosofisch-politieke gedachlengang^ 
de diepe gloed van hel gevoel, de 
meeslepende « schwung n der ver-
lieven taal overwinnen alle bezwa-
7-in. Nog steeds wordt men getrof
fen door hel dwepende vrienden
paar don Carlos en van Posa : bei
den een schrille tegenstelling met 
de raak getekende tegenspelers, in 
hel biezonder dan een groots opge
vatte Filips II, wiens figuur on
danks alles'niet van menselijkheid 
is verstoken. 

Robert FreiUig, die verleden jaai 
« Lulher n regisseerde, heeft u Don 
Carlos » in handen. Freitag /? 
iemand die niet alleen een stuk 
kan in mekaar steken, maar door 
een persoonlijke visie er zijn slem-
pel op slaat. Waar gewoonlijk de 
nadruk op markies van Posa wordt 
gelegd, wil hij don Carlos op het 
voorjilein brengen ; hetgeen te ver
dedigen is, vermits Schiller dit in 
ne titel schijnt aan te duiden Ver
der is heel de speellrant door hem 
opgelegd : optlelling, plastiek, be
weeglijkheid, zegging, soberheid, 

belichting. 

Br werd door Ary Oechtlin in 
hetzelfde simpele dekor een 
passend gebi uik gemaakt van 
geprojekteerde beelden op de ach
tergrond om de verschillende 
taferelen te situeren, waarbij we 
telkens aan het « Escuriaal ». 
moesten denken : voortreffelijk 
van opvatting I 

Jef Demedts is een flinke jonge 
kracht, die we reeds herhaaldelijk 
hebben kunnen toejuichen ; met 
lolle overgave tekent hij een 
vurige don Carlos die ten zeeisle 
Schillers idee benadert. 

Senne Rouffaer, als van Posa, is 
zijn waardig tegenspeler alhoewel 
hij ditmaal, misschien door de 
1 egie-opvatting, niet zo imponeert. 

Gezien de grote bezetting werd 
hel K.V.S.-gezelschap verslerkt 
door : Dora Vander Groen die van 
Elisabeth een goede interpretatie 
geeft ; Piet Bergers, een uil één 
stuk hard hout gesneden Groot-
Inkwisiteur; Robert Maes als 
f'dip II. We aanzien de prestalie 
van deze laatste als de merkwaar
digste van heel de voorstelling : 
zowel de gestalte, de houding, het 
sobere - soms gelaten, soms steen-
tiarde - spel, de sleminlonaties in 
het onverbiddelijke woord van 
deze Iragiseh-vereenzaamde, hope-
loos-hardvoclUige koning, wiem 
levenstaak te zwaar was, komen 
op een wijze tot uiting die ons 
volkomen aan Schillers meester-
iveik sciiijnen te beantwoorden. 

J.V. 
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Gum 
TV-OSCAR VOOR KABARET DIT JAAR 
AANLEFEVRE VOORaDE LEEFKAMERn 

We vernemen zopas uit doorgaans 

welingelichte bron dat de Oscar voor 

TV-kabaret verleend werd aan d« 

heer Theo Lefèvre voor zijn optreden 

in het succesnummer « De Leefkamer 

Tehuis ». Deze bekroning komt tijdig, 

misschien zelfs een tik.e te laat . De 

heer Lefevre is immers een oude be

kende van het kleine scherm en de 

kabaretwereld. 

Herinneren we vooreest aan 
zijn grote show « De Bomen 
sterven afgezaagd », die in 1955 
wekenlang liep op verschillen
de plaatsen van het Vlaamse 
land. 

Dadelijk daarop kwam zijn 
historische sketch « Ambiorix 
bestreed Cesaar, Lelevre Leo 

CtoUaar ». 
Een ander succesnummer uit 

de carrière van de onvergelij
kelijke kabaretartist was (( De 
klucht van de brave moorde
naar », waarin een technische 
innovatie op toneelgebied inge
voerd werd : terwijl de hoofd
figuur Eyskens midden op het 
podium sterft, blijft zijn onbe
kende moordenaar achter de 
schermen verborgen. 

Kort nadien trok « Nous irons 
a Paris » bomvolle za'en. Het 
vertelt de poetsen en t ra tsen 
van de guitige schelmen Spaak 
en Theo die mekaar toevallig 
te Parijs ontmoeten. Op « Nous 
irons a Pans» kwam spoed.g 
een vei-volg : « De gebroeders 
Karamazov ». een luchtige per
siflage van het bekende werk 
van Dostojewski. De generale 
repetitie van dit grote kabaret-
nummer had plaats op 26 maar t 
1961; ze kende slechts een ma
tig succes bij de aanwezigen 

De première enkele dagen la
ter trok echter volle zalen 

Het topsucces « Hoe groen 
was mijn Hertogmnedai » ligt 
nog te vers in ieders geheugen 
opdat we er lang zouden over 
napraten 

De toekenning aan de he« : 
Theo Lefevre van de zo be
geerde Oscar zal stellig alte 
kabaret- en TV-vrienden ver

heugen. Zo groot is het succes 
van deze man dat men terecht 
mag beweren, dat ieder zijner 
verschijnmgen op het kleine 
scherm de Volksunie een zetel 
bij doet winnen. 

OSWALD LEE'S GRAFSCHRIFT 
Men heeft gezegd dat ik verdomd kon mikken. 
Dat is in Texas écht niet onge'woon : 

• ikzelf kreeg immers ook de blauwe boon. 
De sheriff stak een handje toe bij 't slikken. 

Titus 
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BEWEGINGSLEVEN 
ANTWERPEN 

BORNEM 

Zaterdag werd de nieuwe afde
ling boven de doopvont gehouden. 
De meeste leden waren opgeko
men voor deze belangrijke gebeur
tenis in het Vlaams-nationaal le
ven der gemeente. Provincieraads
lid Ward Rolus begroette zi jnoud-
dorpsgenoten, waarna de vijf kan
didaten werden aangesteld. Wal
ter Luyten en Wini Jorissen orr-
derstreepten respektievelijk de 
belangrijke wending die zich af
tekent in de Vlaamse beweging 
en de noodzakelijke stroming die 
per gemeente dient georganiseerd. 
Cineast Duwels vertoonde de film 
der stichting van de afdeling 
Klein-Brabant een jaar geleden, 
die reeds moet gesplitst omdat 
Bomem opliep van 8 tot 40 leden. 

Vooral dank zij Manna«rts. 

DF.UKNE 
Uitbouw van « Vlaams Huis » te 
Dcurne. 

ledere donderdag komen de 
Vlaams-nationalisten van Deurne 
eajnen in het lokaal «Plaza», hoek 
Gallifortlei en de Montenjs t raat 
te Deurne ( O (over cinema Pla
za) . 

De nieuw gestichte Vlaamse bil-
jartclub « Groeninghe » zal van 
s tar t gaan op donderdag 5 decem
ber 1963. Simpatisanten die bereid 
zouden zijn hiervoor een prijs te 
geven, kunnen deze overmaken 
aan de uitbater. 

I,eden5.1ag. 
De juist beëindigde ledenslag is 

schitterend geslaagd. De resulta
ten hebben onze verwachtmgen 
overtroffen. Deurne - Centrum 
heeft de leiding veroverd voor 
Zuid en Noord. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 

I te Leuven 
Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beleren-orkest 
Stemnriing - plezier 
Alle dagen 's middags en 
's avonds beste keuken 
niet duur. 

• 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepszeizen, scholen enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 
• . 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet. 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderingen 
enz... 
Van nu af. Herman Segers, 
oude baas van Monopol 
Gent, aan de tapkraan. 
• 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22. Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land. 
• 
Niet vergeten dat men in 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder I'hierbrau 
drinkt, met de 2 Hertjes 

"̂V M Ufif 

Abonementenslaj:. 
Nu de ledenslag geëindigd is zal 

onze afdeling voor de vierde maal 
dit jaar overgaan tot een abonne
mentenslag. 

Op het gebied van abonnemen
ten heeft Deurne-Zuid de leiding 
voor Centrum en Noord. 

MERKSEM 
Een uitzonderlijke avond. 

Die wordt u aangeboden door 
de Vlaamse Kring Groeninghe, op 
zaterdag te 20 uur, 7 december 
a.s., in de zaal « Tyl », Bre-
dabaan 298. De zaal is uitstekend 
verwarmd. 

Een der meest gekende figuren 
uit de Vlaamse strijd, Wai'd Her
mans, oorlogsvrijwilliger 1914-1918, 
oud-volksvertegenwoordiger, als 
« IJzergalm » een der meest ge
lezen dagbladschrijvers uit de 
strijdperiode van 1920 - 1930, zal 
ais voordrachtgever te gast zijn. 
Diegenen die hem kennen van 
vroeger, zullen deze gelegenheid 
niet willen missen En voor de 
jongeren is er een boel te leren. 

Vossenbal. 
Onze Vlaamse Oudstrijders ge

ven op 21 december in de zaal 
« Sfinx » hun eerste gi'ote dans
avond Het moet voor ieder Vla
ming van Merksem een plicht 
zijn op deze avond door hun te
genwoordigheid hun simpatie te 
betuigen aan de Vossen. 

bestuur moeten vekiezen, daar de 
termijn van het vorige bestuur 
verlopen is. 

Bovendien zullen de kongresbe-
sluiten worden besproken, en de 
stemgerechtigde afgevaardigden 
aangeduid, die de afdeling te Me-
chelen zullen vertegenwoordigen. 

Betoging 10.11.63. 
Het bestuur der VU-afd. Scho

ten houdt er aan langs deze weg 
de honderden betogers te danken 
voor hun zinvolle aanwezigheid op 
de federalistische betoging te Ant
werpen. Schoten wordt een 
Vlaams-nationale burcht! 

TURNHOUT 

Tei herinnering geven we hier
onder het programma voor de 
eerstkomende zondagen : 

24 november te Arendonk, 
1 december te Retie, 
8 december te Dessel, 
15 december te Gierle. 
Hierna zijn enkele propaganda-

tochten voorzien In de grotere 
centra : Turnhout , Geel, Mol, He-
rentals. Dit in samenwerking met 
de ploeg van de Zuiderkempen. 

Vergeet ook niet dat op zaterdag 
30 november een propagandisten
avond wordt belegd in « de Keet » 
te Grobbendonk. Geen enkel ka-
derlid mag hier ontbreken. U hoort 
hierover meer per omzendbrief. 

BRABANT 

SCHOTEN 

De Vlaamse Vriendenkring 
voor Sclioten en Voorkempen 
verwacht U m de Riddershoe-
ve, Kasteeldreef te Schoten op 
zaterdag. 30 nov te 8 uur voor 
haar 

Kameraadschapsavond 
Het Schotense orkest J a n Daen 
zorgt voor dans- strijd- en hei-
matmuziek. Vlaamse vrienden 
uit het Waasland, het Ant
werpse en de Voorkempen 

LA LUTTE CONTINUE! 

Onze Prov. Voorzitter is ere
gast! 

SCHOTEN 
Zeer belangrijke ledenvergadering 
10.12.1963. 

Op dinsdag 10 december zal een 
statuaire algemene ledenvergade 
ring worden gehouden in het gast-
hof « Schotenhof », Servaislei 
(rond punt) . 

Deze vergadering, waarvoor nog 
persoonlijke uitnodigingen zullen 
verzonden worden, zal een nieuw 

BRUSSEL 

Radiowagen. 

Bij de voorbereiding van de na
tionale betoging te Antwerpen 
heeft onze wagen nacht en dag 
zeer nuttige diensten' bewezen. 
Maar rijden kost geld en proces
sen-verbaal moeten ook betaald 
worden Wie helpt ons zo vlug 
mogelijk deze kosten dragen? De 
persoonlijke en afdelingsbijdragen 
worden ingewacht op Prk 86.54.50 
van Volksunie Arrondissement 
Brussel, M. Lemonnierlaan 82, 
Brussel 1. 

DIEGEM 
Het kanton Zaventem leverde 

steedg de meeste deelnemers aan 
de werftochten met verkoop van 
ons blad. Om die reden zullen 
thans de gemeenten vaij dat kan
ton eerst aan de oeurt komen. De 
reeks begint op zondag 1 decem
ber met Diegem Bijeenkomst te 9 
uur achter de KVS of te 9 uur 30 
aan de kerk van Diegem Wie niet 
bang is voor het winterweer en 
houdt van kameraadschappelljke 
samenwerking wordt verwacht. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

LIMBURG 

HAMONT 
Dagelijks, voormiddag Pastoor 
Lemmensstr. 9, lel. 453.01. Dr L. 
Sempeis. 

Niet vergelen : weidra 
Dort Thierbrauhof III 
te BrusseL 

q i é p e s t r a a t ;44 (tel : 32.44.M) 

W Al le kwairtëitsspeeigped ' 
Spellen voor gróót: en kiiei'nj 

HASSELT 
4de vrijdag der maand. 15 uur • 
15 uur 45 Hotel Warson. Stations-
p ein. Tel 011-236.64 Senator Die-
pendaele. 

MAASEIK ^ 
Elke donderdag, 19 uur 30 - 21 
uur. Vleumerstr. 28 Tel 612.26. 
Dhr A. Everts. 

NEERPELT 
4de vrijdag der maand, 14 uur 15-
14 uur 45. Hotei Neuf, Stations
plein, tel 011-426 77 Senator Dle-
pendaele 

NIEL-BIJ-AS 
Elke dag op afspraak. St.ationstr., 
tel. 570.63. Provmcieraadsl. J. De-
graeve 

NIEU WERKERKEN 
Op tel of schrift, afspraak. Prov. 
sekr V U . Diestweg 452 tel. 
73817. Ir Clem Colemont. 

OVERPBLT 
Op afspraak. Dorpstraat 142. Dhr 
Rene Evers. , 

VOERSTREEK 
Laatste woensdag der maand 16 
uur 18 uur, « Hot De Voer » s 
Graven voeren Ir O.em Co.emont, 
drs. Joris Degraeve. 

WATERSCHEl 
Elke avond, behalve vrijdag 19 
uur 21 uur Em, Vandoren aan 
47, tel 53158 Dhr M Adons, 
prov. sekr. Dienstbetoon. 

ZONHOVEN 
Dagelijks. Welerstr, 2, tel. 132.31. 
Dhr Alf. Jeui-issen. 

OOST-VLAANDEREN 

DENDERMONDE 
Vrolijkheid en vermaak in eigen 

ruime vriendenkring : groot Uilen-
spiegelbal van de Vlaamse Ki-ing 
« Ros Beiaard » Ie Dendermonde, 
met Paul Rutger en zijn solisten. 

Zaterdag 30 november 20 uur 30, 
zaal « Koningshof », Dijkstraat : 
dansfeest op oudere en moderne 
wijsjes, pittige animatie, Vlaamse 
leute voor jong en oud, drank en 
spijs legen volksprijzen. 

Prijs voor deelname : 35 P. 
Gratis plaatsbespreking : Ros -

Beiaardkring, Grote Markt 30. 
Tel. (052)235,44. 

DENDERLEEUW 
Zondag 1 december grote kol-

poriage te Aalst. Ook de ploeg van 
Denderleeuw zal daar aanwezig 
zijn. 

Zondag 8 december maaltijd in 
« de Klok » voor alle mannelijke 
leden der afdeling In de namid
dag kosteloze koffietafel voor de 
echtgenoten der leden of vrouwe
lijke leden. 

De kinderen worden vergast op 
lekkere cacao. En tussen 4 uur en 
6 uur brengt St. Niklaas een be
zoek aan het lokaal. Kom dus die 
dag meevieren met uw afdeling. 

Tot het welslagen van dit feest 
worden steunkaarten aan 50 F 
verkocht, die recht geven op deel
neming aan de maaltijd 's mid
dags. 

Toon Van Overstraeten zal die 
dag onze eregast zijn 

Op 28 november werd het ar-
rondi.ssementeel werkschema voor 
de e,k. aktiviteiten (kongres, 
« Week der Volksunie », abonne
mentenslag) geestdriftig goedge
keurd. 
ZOTTEGEM 

Op een geestdriftige vergadering 
werd op 27 november het werk
programma voor de e k weken 
goedgekeurd. Een arr. afvaardiging 
woonde de vergadering bij. 
WAASLAND 

Steungelden voor de aankoop 
van afdelingsvlaggen worden met 
dank aanvaard op p.c. nr. 325.33 
van de Kredietbank te Sint-Ni-
klaas voor het nummer 4713 van 
de Volksunie. 
ZWIJNAARDE 

Op zaterdag 14 dec. e.k. 2de 
reuze - boerenkermis aangeboden 
aan alle Vlaamse vrienden en VU-
sympatisanten van onze gemeente 
en omliggende. 

Belegd boerenbrood naar ke'js; 
prachtige tombola, iedereen prijs, 
omlijst met vrolijke akkordeon-
muziek. 

"• 13 
Wie over geen vervoer beschikt, 

wordt door ons gratis naa r huis 
gebracht. 

Deuren om 19 uur stipt. 
Steunkaarten tegen 25 P. 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 
St. Niklaasbal. 

Op zaterdag 7 december gaat in 
de zaal « Tyrol » te Esen. he t 
jaarlijks St. Niklaasbal door. 

Orkest « De Zeekanters » uit 
Gistel. 

Reeds talrijke prijzen voor de 
reuzentombola zijn binnengeko
men. We doen nogmaals een op
roep tot het zenden van geschen
ken; deze kunnen gezonden wor
den aan « Vlaams Huis », IJzer-
laan 83, Diksmuide. 
Werftocht. 

Zondag 1 dec. werftocht te Koe-
kelare, verzamelen om 9 uur op de 
markt te Koekelare. 

We doen beroep op de ploegen 
van Oostende, Gistel en Nieuw-
poort-Oostduinkerke. 

KORTRIJK 
Op zondag 1 december 1963 té 

15 uiu-, in het « Vlaams Huis ». 
Groeningestraat 19 : tweede Groe-
ningezangfeest. Dirigenten : Wil
lem Demeyer en Wies Pee Peesfr 
rede : Maurits Coppieters. 

Inkom : 15 P. 
Te 20 uur in dezelfde zaal ! 

avondfeest. Orkest, zang dans, 
luisterliedjes, kolder met Kor Van 
der Goten. 

Inkom : 20 P. 
Voor zangfeest en avondfeest sa

men : inkom 30 F. 
Beide teesten worden ingericht 

door Jong-Davidsfonds. 

OVERLIJDEN 
Op 18 november overleed op de 

leeftijd van 61 jaar te Antwei-pen 
mevrouw Anna Henderickx, echt
genote van de heer Jozef Cells, 
en moeder van ons bestuurslid G. 
Cells uit Wilrijk. Op 22 novembw 
had de begrafenis onder grote be
langstelling plaats. 

Onze gevoelens van kristelijke 
deelneming aan de ganse fami
lie. 

6 p 6 november overleed te St . 
Amands-aan-Schelde op 62-jarige 
ouderdom Mevrouw Helena Van 
den Bergh, echtgenote van de heer 
Ignace Wilo, en schoonmoeder en 
moeder van de heer en mevrouw 
Etienne Janssens-Wils Aan de 
achtbare familie en aan ons sym-
patiek V U,-lid dhr Etienne Jans-
sens bieden wij onze gevoelens 
van kristeelijke deelneming. 

KONGRES TE MECHELEN 
ALGEMEEN KONGRES VAN DE VOLKSUNIE 1963. 

Op zaterdag en zondag 14 en 15 december te JMechelen, 
Zaterdag 14 december, 

SOCIAAL - EKONOMISCHL STUDIEDAG. 
I n de Salons Van Dijck, Fr. de iWerodestraat. 
1) 14 uur 30 : sektievergadefing met als thema : Volkswelvaar» met 
hizondere belichting van net aspekt « Werk in eigen streek i>. 
Voorzitter : Leo Wouters, volksvertegenwoordiger. 
Sekretaris : ir. Guido De Roo. 
Beteraathouder : G. De Graeve, provincieraadslid. 
Programma : referaat. 
Algemene bespreking. 
Eindstemming over de kongresbeslulten van deze sektie. 
2) 17 uur : sektievergadering • De Volksunie en de Zelfstandigen. 
In aansluitmg met het V.U.-programmakongres van 1962 wordt thans 
in detail aandacht besteed aan de zelfstandigen. 
Voorzitter : Reimond Mattheyssens, volksvertegenwoordiger, 
Sekretaris : .4ndre Roels, 
Reteraathouder : Jos De .Moor, provincieraadslid. 
Programma : releraat 
Algemene bespreking. 
Eindstemming over de kongresbeslulten van deze sektie. 

Zondag 16 december. 
1) 10 uur : in de salons Van Dijck, Fr, de Merodestraat. 
Staatkundige sektievergadfnng ; De Grondwetsherziening. 
Voorzitter : Daniel De tJonmck, volksvertegenwoordiger, 
Keferaathouder : lic. Walter Luyten. 
Programma : referaat. 
Algemene bespreking. 
Emdstemming over ile kongresbeslulten van deze sektie. 
2) 15 uur : m de stedelijke feestzaal, Fr. de Merodestraat. 
Grote slotzitting . 
onder voorzitterschap van Oscar Renard, kongresvoorzitter. 
Afkondiging van de kongresbes'uiten door de heer E. Slosse, hoofd 
l a n de studiedienst. 
Sprekers : Frans Van iler Eist, algemeen voorzitter. 
Wim Jorissen algemeen sekretaris. 
3) 19 uur : in de salon» Van Dijck. 
Gezamenliike siotmaaltijd m de uitzonderlijk mooie galerijen, In 

aanwezigheid van alle \olksvertegenwoordigers, senatoren en tiool,dbe-
"^stuursleden van de Volksunie 

Prijs voor deelname • lOU i Storten op postglro 8689.97 van de heer 
Bert Raets, St Mattüeusstraat 15, Borgerhout. 
Praktische schikkingen : 
— de sefetievergaderingtn « jn enkeP toegankelijk op vertoon van de 

partijlidkaart ol een persoonlijke uitnodiging. 
— de beide Kongreszaien nevinden zich in de t r . de Merodestraat die 

uitmondt op de Grote iUarkt, 
— parkeergeiegenh--nJ : Grote .Warkt. 
— voor bespreking %an notel of overnachtingsmogelijkheid bij pr-'^'é 

personen : schrijven naar de heer H. Keldermans, sekretaris aid. 
Mechelen^ \ambeeldslraat 23. 
Mechelen, lambeeldstraat 23. Mechelen. 

— Kongreasekretariaat ; tijdens het kongres in de salons Van Dijck. 
— De leiding van de organisatie berust bij de heer Budi Van der Paal, 

nat . organisatieleider. 

file:///olksvertegenwoordigers
file:///ambeeldslraat
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STEUNFONDS 
Naar aanleiding van de veroordeling van propagan
disten te Brugge werd een steunfonds opgericht om 
de kosten te dekken. Dr Rik Ballet heeft het voor
zitterschap van het steunfonds opgenomen. Alle be
dragen kunnen gestort worden op giro : 868997 van 
Bert Raets, St Matheusstraat 45. Borgerhout. 
Wij rekenen erop dat de solidariteit in de partij geen 
ijdel woord is. De veroordeelde propagandisten beho
ren tot de beste werkers van de partij. 
Alle giften, grote en kleine, zijn welkom. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 

Politieke studie-avond. 
Eerste dinsdag van elke maand 

om 20 uur 30 in de bovenzaal van 
« Peter Benoit », Frankrijklei 8. 

Op 3 dec. a.s. geeft Mr Schiltz 
ons zijn maandelijkse ontleding 

, der politieke aktualiteit. 
Nadien kennismaking met de 

onderwerpen en voorgestelde be
sluiten van het a.s. Volksunie-

' :ongres. 
Alle leden zijn welkom, evenals 

alle simpatizanten (mits voorstel
ling aan het bestuur). 

Brueghclbal. 
Door het Polders Aktiekomitee 

wórdt een groot bal ingei-icht op 
zaterdag 30 november te 8 uur in 
de IMartinushoeve Zandv.iet Er 
wordt gezorgd voor een uitstekend 
orkest uit Ossendrecht, ei zullen 
achthonderd pensen te verorberen 
vallen en er is een grote tombo
la. Alle vlaamsgezinden worden 
hartelijk uitgenodigd. Toegangs
prijs : 30 P voor de leden. 

BORGEKHOUT 
Onze maandelijkse vergadering 

heeft plaats op maandag 2 decem
ber, te 20 uur 30 in ons lokaal <(De 
Nieuwe Camot», Camots t raa t 60, 
Antwerpen. 

Als gast begroeten we ditmaal 
onze vriend Wim Maes die ons 
over zijn belevenissen in de Brug
se gevangenis komt vertellen. 

BRABANT 

LEUVEN 

De roemrijke V.N.S.U. kreeg dit 
]aar om praktische redenen een 
nieuwe naam en werd V.P.S. Dat 
dit geen programmaverandering 
inhoudt is duidelijk. 

Wij zijn Vlaamse studenten die, 
in een sterke volksverbondenheid, 
ijveren voor de opruiming van de 
verouderde unitaire s taat en deze 
willen vervangen door een moder
ne federale staat met politieke en 
sociale gelijkheid voor iedereen, 
^P'vel arbeider, bediende, midden-
s t . nde r als student. 

jaarbui ten nemen wi] als Leu
vense studenten natuurlijk ook 
onze verantwoordelijkheid i v.m. 
onze eigen Alma Mater. Dit houdt 
concreet een onmiddellijke en 
volledige splitsing van onze Uni-
ve-siteit in. 

"̂>nze stichtingsvergadering ging 
door op 20 november 1963 in lo
kaal « Crlstal », Parijsstraat 12, 
waar Ir Renard ons kwam leren 
wat « Ekonomisch federalisme » 
inhoudt en wat wij dienen te ver
s taan door « antikapitalistische 
struktuurhervormingen ». Uit het 
hieropvolgend debat bleek klaar en 
duidelijk dat de federalisering van 
België gepaard moet gaan met een 
grondige hervorming van ons eko
nomisch apparaat en de planning 
hiervan. 

" P.S. wil een organisatie zijn 
dl, jpenstaat voor iedere Vlaamse 
stuacnc en wil als werk- en studie
groep ook een aktieve rol in het 
studentenleven spelen. Daarom 
kondigen wij 'dan ook mei vreug
de onze volgende vergadering aan 
die doorgaat op woensdag 11 de-
cembei 1P63. Als .spreker zu len wij 
n->mand minder dan Z.E.P. M 
Brauns S.J, hebben, die komt 
spreken over « Verdraagzaamheid 
tussen Vlaamse katolieken ». We 
ge.oven dat deze avond 'werkelijk 
een hoogtepunt zal worden in het 

Leuvense, dus allen op 11 dec. 
1963 naar « Huize Ei-asmus », 
Vaartstraat 7 te Leuven. 

Nu nog even een praktische 
wenk : onze bankrekening die 
een stevige opkikker kan gebrui
ken is : Ki-edietb<^nk Leuvrn (750) 
13-202.83. 

Dank bij voorbaat voor de mil
de steun. 

BOORÏMEERBEEK 
Op zondag 8 december te 19 uur 

30 in de zaal « Movri », Dorp : 
tweede Vlaams bloemenbal. inge
richt door V.U.-afdeling Boort-
meerbeek en V.U.-kanton Haacht. 

Het T.V.- en radio-orkest « Wal-
thra » (Stan Philips) spee't ten 
dans. Vlaamse stijl en stemming 

Inkomprijs : 30 'P. 

Voorlichtingsvergadering op 18 
dec. 1963. 

Sprekers : Dr Wouters. Toon 
Van Overstraeten, Mare Pelgrims. 

LIMBURG 

HALEN 
Op vrijdag 13 dec. a.s. vergadert 

de afdeling Halen in Caïé Remem
ber. Alle leden en vooral kaderle
den worden drmgond verwacht. De 
prov. secr. Clem Colemont zal de 
vergadering bijwonen 

KÜMTICH 
Grote dansavond op zaterdag 25 

jan. 63. 

iw AASEIK 
Tijdens de voorbije week heeft 

de afdeling een nieuwe start geno
men die met veel succes bekroond 
werd. Er kwamen méér dan 20 
nieuwe üdkaarten binen. Onder
tussen werd een vergadering ge
houden waarop de funkties, in het 
vooruitzicht van de komende win-
teraktie, onder de werkgroep ver
deeld werden. 

OPGLABBEEK 
De oproep van het arr. bestuur 

getrouw, heeft Leo Schildermans 
met zijn werkgroep weer nieuwe 
leden en abonnementen aangewor
ven. 

ST. TRUIDEN 
De afdeling « Vriendenband » 

star t te met een voordrachtavond 
gegeven door E.P. dr Brauns, die 
een daverend succes kende. 

De opkomst was buiten alle ver
wachtingen ! 

Urbaan Diiljeux, secretaris, gaf 
een keurige inleiding waarin hij de 
werking en doelstellingen van 
« Vriendenband » duidelijk toe
lichtte. De uiteenzetting van E.P. 
Brauns was, zoals we dit van hem 
gewoon zijn, buitengewoon boeiend 
en onverbeterlijk. 

Morgen, zondag 1 dec zal de 
provinciale propagandaploeg een 
kolportage houden te St. Truiden. 
We rekenen stellig op een goede 
opkomst van de keurpropagandis
ten. 

OOST-VLAANDEREN 

EBEMBODEGEM-CENTRUM 
Op de druk oijgewoonde werk

vergadering van 22 novemoer jl. 
werd. het aktieprogramma voor de 
e.k. weken opgesteld : partijkon-
gres, « Week der Volksunie » te 
Aalst, abonnementenslag. 

Het arrondissementee, werkplan 
voor de abonennementenslag werd 
goedgekeurd en onmiddellijk ten 
uitvoer gelegd. 

Zaterdag 7 december om 19 uur 
30 in herberg « Tijl Uilenspiegel » 
Brusseibaan 181 : p r a c h t ^ e film

avond (kleurfilmen), gratis aan
geboden aan al onze leden en sim-
patisanten : Vlaamse gebeurtenis
sen en betogingen 1962-1963. 

Gelegenheidsspreker : Mark Pel
grims (voorz. arr. Leuven) over : 
Huidige toestand VI. Beweging. 

Steunt uw bestuur door uw tal
rijke opkomst. 

We verwachten U stevig op deze 
bijeenkomst. 

GENT-EEKLO 
Partij-kongres t • Mechelen 

Al onze leden ontvangen uitge
breide richtlijnen voor het aan
staande kongres te Meehelen 

De afdelingsbesturen hsbben als 
plicht, een uitgebreide deelname 
aan dit partij-kongres voor te be
reiden: 

Ze dienen op de arrondisse-
mentsraad van vrijdag 6 december 
hun initiatieven voor te leggen en 
te coördineren. 

DENDERHOUTEM 
De afdeling belegde op 26 no

vember een vergadering o.l.v. een 
arrondissementcle afvaard ging om 
het programma in verband met 
« Week der Volk.sunie », partijkon-
gi-es en abonnsmentenslag te be
spreken er goed te keuren. 

DENDERLEEUW 
Alle propagandisten worden ver

wacht op zondag i december voor 
de grote kolportage door de stad 
Aalst. SafKenkomst in hot lokaal 
« De Klok » te 8 uur 45, vanwaar 
we per auto naar Aalst vertrek
ken. 

Propagandisten, doe nog een 
laatste inspanning dit jaar en 
weest talrijk oo post. 

Vrijdag 6 december : Grote 
openbare meeting te Aalst (zie ru
briek Aalst). Wie mee gaat, kome 
naar het lokaal « De K ok ». De 
autos vertrekken te 19 uur 45. 
Sympatisanten en vrienden van de 
V.U., we verwachten U talrijk. 

HAALTERT 
Op 23 november jl. werd tijdens 

een uitgebreide bestuursvergade
ring o.l.v. een afvaard ging van 
het arr.-bestuur het aktieprogram
ma voor de e.k. weken vastgelegd: 
kongres, « Week der Volksunie » 
te Aalst en abonenmentenslag. 

Haaltert heeft toegezegd, de ge
meenten Kerksken en Nieuwerker
ken bij te s taan bij de organisato
rische en prooagandistische uit
bouw. 

LEDE 
De « Beierse feesten », ingericht 

door de Vlaamse Kring op 23 en 
24 november in het lokaal « Rei-
naar t », werden een overdonderend 
succes. 

Massale opkomst en puike stem
ming, niet in het minst dank zij 
de « Werenberger Tippelbrüder », 
een puik Beiers ensemble... uit het 
Brabants taalgrensgeb'ed. 

Werkprogramnxa.-
Op een uitgebreide bestuursver

gadering der V.U.-Lede werd op 29 
november het arrondissementeel 
werkprogramma goedgekeurd. 

ST. GILLIS-DENDpRMONDE -
GREMBERGEN 

Op 7-12-63 : m het Vlaams huis 
te Dendermonde Grote Markt, St. 
Niklaasfeest voor de kinderen van 
de leden der beide afde'ingen. Dit 
feest vindt plaats in de namiddag 
te 15 uur. 

WELLE 
Verleden zondag werd, o.l.v. dr 

Van Leemputten, een uitgebreide 
werkvergadering belegd, waarop 
het afdelingsbestuur besoot een 
hoge financiële bijdrage te leve
ren voor de «Week der Volksunie» 
te Aalst. 

In verband met het kongres er 
de abonnementenslag werd he 
werkprogramma vastge egd. 

Welle zal er beslist voor ijveren 
aan te spits van gans het arron
dissement te blijven s taan qua le
den en abonnementen. 

WEÏTEREN 
V.U.-ledenvergadering op zondeig 

1 december in het Vlaams Huis 
« De Reuzen » om 10 uur 30. 

Op de dagorde : verkiezing vaffi 
een bestuurslid. 

Leden die wensen hun kandida
tuur te stellen, kunnen dft; schrif
telijk doen bij één der bestuurs
leden ofwel mondeling tot het be
gin der vergadering. 

Ondertekende volmachten zijn 
toegelaten voor leden van eenzelf
de huisgezin. 

WEST-VLAANDEREN 

ASSEBROEK 
In enkele dagen tijd werd in de

ze afd. liet dozijn nieuwe abonne
menten reeds overschreden. De al
gemene indruk is dat de bevolking 
als het ware op een bezoek zit te 
wachten! Wanneer de kernen 
Beernem en Sijsele thans ook nog 
aan het werk schieten, zal het 
voorziene plafond van 40 nieuwe 
abonnementen in. de afd. Asse-
broek zeker worden overschreden. 

BLANKENBERGE 
In de raadszaal van het stadhuis 

te Blankenberge spreekt op zater
dag 14 dec. a.s. te 20 uur 30 E.P 
Marcel Brauns op het tema : 
Vlaamse en sociale beweging in bij
belse belichting. Deze voordracht 
wordt ingericht door de vzw. Wil
lem de Dekenkring. Iedereen is 
welkom. 

Abonnementenslag. 
Ook in de afd. Blankenbergc 

wordt de ab-slag krachtdadig aan
gepakt. Juiste cijfers ontbreken 
nog. hierover wellicht meer vol
gende weck. 

BRUGGE 

Abonnementenslag. 
In alle afd. van het an-, draait 

de abonnementenslag thans op 
volle toeren. Onder de respektieve 
gemeenten vindt men de eerste 
rezultaten. Aan onze trouwe leden 
en abonnementen vragen wij ech
ter : laat de propagandisten het 
werk niet alle n doen, elkeen van 
ons kent nog wel een familie waal
een abonnement kan geplaatst! En 
mocht het U waarlijk niet schik
ken om de betrokkenen zelf aan 
te spreken, geef dan naam en 
adres door aan de bestuursleden 
van uw afdeling. 

Koiportages. 
Onder impuls van dhr E. D'Hae-

se, die dhr Vandemoortel tijdelijk 
als propaganda-'eider vuor het arr. 
Brugge vervangt, werd een nieuwe 
reeks kolportage-tochten gepland. 
Deze reeks s tar t te op zondag 24 
dezer te Hertsbsrge en Waardam-
me Met bescheiden krachten wer
den hier op een minimum van tijd 
een flink aanta l n r s verkocht; te
vens werden interessante kontak
ten gelegd. 

De volgende kolportage gaat op 
zondag 1 dec. a.s. naar Rudder-
voorde. Samenkomst zoals vanouds 
om 9 uur, Minderbroedersstr. 24, 
Brugge. 

Wie geen uitnodiging zou hebben 
ontvangen, weze hiermee dringend 
tot aanwezigheid aangezet! 

Na de kolportage te Ruddervoor-
de zullen achtereenvolgens Zedel-
gem (8 dec.) en St. Andries (22 
dec.) aan de beurt komen. 
Naar het V.U. Kongres te IVIe-hfr 
len op 14 en 15 dec. 

De afd. wezen eraan herinnerd 
dat minstens twee afgevaardigden 
de tweedaagse te Meehelen dienen 

OERCERS 
Zocht voor U uit : 
De schoonste 

herenregenmantels 
de beste 

herenkonfektie 
en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint Jansvliet 19 

(Kleine tunnel) 

Antwerpen 

TEL. 33.91.65 

bij te wonen en dat voordien in d« 
schoot van de afd. de kongresre-
soluties en de eventuele amende
menten dienen besproken. Het arr. 
bestuur zal deze kwesties bespre
ken in zijn vergadering van vrij
dag 13 dec. a.s. De vei-plaatsing 
naa r Meehelen gebeurt met privé 
wagens. 
Samenschakellsg Dienstbetoon. 

In het ari ' Brugge wordt het 
dienstbetoon samengeschakeld in 
de persoon van dhr Jaak Roose, 
Titecastr. 124, St. Miohiels Een 
lijst van zitdagen en verantwoor
delijken zal eerstdaags in ons blad 
en in de plaatselijke pers worden 
bekendgemaakt. 
Krachtproef in de N.V. Outboard 
te Brugge. 

Wanneer u deze regels onder de 
ogen komen, zal wel'lcht reeds ge
kend zijn of het konflikt met de 
direktie van de N.V. Outboard te 
Brugge voor de werknemers tot 
een bevredigend rezultaat ^ heeft 
geleid. 

De staking, die op 25 nov. 1.1. In
ging, werd uitgelokt door Vlaamse 
syndikale krachten, uit A.CV. en 
A.V.V.; naast aanpassing van lo
nen en premiestelsel was ook de 
vervlaamsmg van het bedrijf 
aan de orde. 

Nu reeds mag gezegd dat de so
cialisten op schaamteloze manier 
de solidariteit van de werknemers 
hebben gebroken en zich, dank 
aan hun lieve vriendjes in de dl-
rgktie-raad, hebben ontpopt tot 
willige knechten van het kapitaal . 

DiKSMUIDE 
Op zaterdag 7 dec. wordt het 

jaarlijks St Niklaasbal in de zaal 
« Tyroi » te Esen ingericht. 

We doen langs deze weg een op
roep voor de -euzentombola. Ge
schenken kunnen gestuurd worden 
naar het « Vlaams Huis », IJzer-
aan 83. Diksmuide. 

WEVELGEM 
Zonder tegenbericht de volgende 

werftocht te Wevelgem op zondag 
1 december 1963! Samenkomst 
aan de kerk om 9 uur. 

Wie komt ons helpen! Vervoer : 
tel. 109-37, 109.85; 420.70; 220.83. 

GEBOORTE 
In het gezin W. De Wit-Igné 

te Boom werd op 12 noemvber 
een eerste^ kindje geboren, da t 
Veerle werd gekerstend. Harteli j
ke gelukwensen. 

70EKERTJ 
Voor inlassen en antwoorden op 

zoekertjes één adres : algemeen 
sekretariaat M. Lemonnierlaan 82 
Brussel, tel. 11.82.16. 

5 P per lijn. minimum vier lij
nen. 

Wie bezorgt mij .thuiswerk? 
Daktilo, biu-eelwerk, fakturatie, 

schrijfwerk, ander werk ook goed 
(geen naaiwerk). 

Goede getuigschriften. Schrijven 
kantoor blad 

102 

Mejuffr. 35 ]. prov. Antwerpen, 
k a t , alg. ontwikk. goed voorkom. 
wenst kennismaking met vl. voe
lende heer. 

Schrijven kantoor blad. 
103 

Ervaren scheikundige, eigen la
bo, zkt bijverdienste of halve 
taak. Ook privaatles aan studen
ten en anderen. 

Schrijven kantoor blad. 
104 

Vlaamse Middenstandsvereniging 
zoekt afgevaardigden, zeer goede 
bijverdiensten. Schrijven : Zelf
standigenfront Offerandestraat 8 
te Antwerpen. 

108 

Zoek adressen van ernstige ver
zamelaars van bierkaartjes voor 
uitwisseling met buitenlanders. 

Schrijven ; Hermans - de Sevil-
las t raat 126, Deurne-Antw. 

109 
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ANTWERPEN 

MECHELEN 
Wij roepen alle bestuursleden, 
afdelingen en werkgroepen op 
voor de arrondissementele ka-
derdag op zaterdag 30 novem
b e r - i n lokaal Ami te Bornem. 
Begin te 15 uur. 
Meester Van der Eist geeft 
een politiek overzicht. 
Etienne Slosse geeft praktische 
richtlijnen over het Kongres. 
Na een korte pauze volgt een 
organisatorisch overzicht sinds 
vonge kaderdag. met beknopt 
moreel verslag door de afde
lingen. Walter Lruyten behan
delt de abonnentenslag. 
Slotwoord door Wim Jorissen. 

ANTWERPEN ZUI0-KIEL 

Op zaterdag 7 december 15 uur 
St. Niklaasfeest voor kinderen van 
2 tot 12 j aa r van leden en abon-
nenten. 

Leden van andere wijken alsook 
sympatisanten kunnen deelnemen 
mits storting van 10 P per kind. 

Voor inschrijvingen (tot uiter
lijk 30 november) zich wenden 
tot : Mw. Van den Bergh, ICarel 
Oomsstraat 51; Bachot Theo, M<«i-
t ignystraat 55; Van Haezendonck 
René, Boomse steenweg 514; Ca
fé « Breugel », hoek Pacificatie-
en Edw. Pecherstraat . 

Vlaams - nationalisten, hebt gij 
allen uw bijdrage voor dit kin
derfeestje reeds bezorgd bij een 
Tan bovenvermelde bestuiu^leden? 

LIEB 
Een flinke groep van de afdeling 

Lier hield een werftociht te Ber-
laar-centrum. Op minder dan 
twee uur werden bijna 100 num-

Aanbevolen 
Huizen 

Tot 40% KORTING 
Hulsh. App Radio-TV-

Bandopnemers... 
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr. 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Deliflex - Tapiflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18 Deurne - T. 36 13.12 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek 

goede spijzen vindt U in 
afspanning 

((DE KROON)) 
O.L.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

Vlaams Huis Breughel 
Blankenberge. T. 050/41637 

Hoek de Swertlaan en 
de Smet de Naeyerlaan 141 
Vol. pens - Vrij augustus 

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol. pension -

gezellige sfeer. 
Vermindering v. groepen 
Elisabethl. 105 - T. 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie «De Olifant» 
in het Vlaams Huis 
(c PETER BENOIT » 

Frankr i jk l e i 8 Antvrerpen 

Voor uw m o d e r n i n t e r i e u r : 

EURO-DOMI 
Kruidtulnlaan 6, Brussel 
met : Geschenken-kelder 

mers aan de man gebracht. Niet 
vreemd hieraan was wellicht het 
feit dat verschillende Balderse be
togers met h u n foto « in de ga
zet » stonden. 

MERKSEM 
Zateidagavond 7 december 

spreekt Ward Hermans, schrijver 
van de Vlaamse oorlogsroman J a n 
van Gent, in lokaal « Tijl ». 
Ledenvergadering. 

Voor de ledenvergadering in de
cember zullen al de leden per
soonlijk worden aangeschreven. 
Wie een afzonderlijk punt op de 
dagorde van deze vergadermg wil 
besproken hebben, kan dat van nu 
af schriftelijk bekend maken a a n 
he t sekretariaat, Em. Lemineur-
s t raa t 33. 
Bal van de V.O.S. 

Het bal van onze Vlaamse IJzer-
ra t t en gaat door op zaterdag 21 
december te 20 uur in de zaal 
Sfinx, Bredabaan 712. 
Kemvergadering. 

Woensdagavond in lokaal Tyl, 
Bredabaan 298, uitgebreide kern
vergadering waarop alle leden 
welkom zijn. In verhouding van 
ons steeds stijgend aantal leden en 
simpatisanten moet ook het aan
tal lezers op ons partijblad worden 
opgedreven. Daarom zal het hoofd
thema van deze kernvergadering 
zijn : de werving van nieuwe abon-
nenten. 

TURNHOUT 
Kolportages in de kantons Mol • 
Westerlo Hcrentals. 

1 december : Meerhout. 
8 december : Ramsei. 
15 december : Vorselaar. 
22 december : Poederlee - Lille. 

VOORKEMPEN 

De vorige weken kenden onze 
propagandatochten een waar suk-
ses. 

Wommelgem : 198 nummers ; 
Zandhoven : 108 nummers ; alle 
rekords werden geklopt te West
malle : 240 nummers en dan nog 
omdat onze voorraad geheel uitge
put was! 

De strijd gaat onvermoeid ver
der. Ziehier het programma voor 
december : 

Zondag 1 december ; Pulle en 
Pulderbos (een goede oefening n a 
he t bal bij onze vrienden in Scho
t en ) . 

Zondag 8 december : Sint-Job in 
' t Godr. 

Zondag 15 december : vrijaf 
(partljkongres Mechelen) 

Zondag 22 december : Oelegem, 
Wie helpt nog onze propaganda-

ploeg versterken? 
Telkens verzamelen om 9 uur 

aan het sekretariaat te Schilde en 
om half tien aan de kerk van de te 
bewerken gemeente. 

BRABANT 

ANDERLECHT 

Op 25 nov. had een alg. bestuurs
vergadering plaats om de ontslag
nemende leden Van Malderen (ver
huisd) . Drs Claeys H. (avondcur
sussen) en Steegmans J . (jeugdbe
weging) te vervangen. In tegen
woordigheid van de kantormale 
gevolm. had de verkiezing plaats 
met als uitslag : 

Voet Louis, voorzitter, a r r raads
lid; Steegmans Jaak, erevoorzit-

^r^ HERMES 

mri) SCHOOL 
^ t e J ^ 54 Z u i d l a a n 

2 1 1 M . L e m o n n i e r l a a n 
T e l . 11.00.33 

B r u s s e l 

V O L L E D I G E 

S E K R E T A R I A A T -

K U R S U S 

a l g e m e n e h a n d e l s o p l e i d i n g 

S c h o o l g e l d : m a x i m u m 

3.000,- F p e r j a a r of 

3 m a a l 3 .000,- F 

m e t r e c h t o p K i n d e r g e l d 

D e s c h o o l w a a r V l a m i n g e n 
z i c h t h u i s v o e l e n . 

B e t e r e n v o o r d e l i g e r 

ter; Delbroeck Guido, sekretaris; 
De Wmne V.C, penningmeester -
kantonn. gevolmachtigde; Eliaert 
Mare, propaganda. 

Voor de verdere uitbouw van de 
afdeling kan voorts gerekend wor
den op de medewerking van de 
heren Musch, Stegen, De Kempe
neer, Rongé Reimond en Van der 
Spiegel B. als gewone raadsleden. 

Het afdelingssekretariaat is ge
vestigd bij Delbroeck Guido, An-
derlechtse Weggevoerdenstraat 13, 
Brussel 7. 

Er werd beslist de eerste zater
dag van maar t 1964 een groot 
volksbal te organiseren met het 
orkest Peter PhiUps. 

LEUVEN 
Alle oud-studenten en medewer

kers van Ons Leven en van het 
K.V.H V. worden vriendelijk uitge
nodigd op het Lustrumfeestmaal 
dat plaats heeft op zaterdag 30 no
vember in de salons Georges, Uni
versiteitsplein, Leuven om 17 uur. 

Vooraf (16 nur) kransneerleg-
glng op de graven van oud-studen
ten in de abdij van Vlierbeek. 

Deelnemingsprijs : 200 P te stor
ten op postrekening 4750 20 van 
het K.V.H.V. Leuven, voor 28 no
vember, met vermelding : Lus
trumfeestmaal. 

LIMBURG 

GENK 
Zoerdag jl. vergaderde de afde

ling; de opkomst der kaderleden 
was werkelijk prachtig. De ijverige 
propagandist Jos Brion gaf een 
overzicht van de werking tijdens 
de voorbije periode. 

Daa rna kwam drs Degraeve, 
prov. voorzitter, aan he t woord. 
Hij gaf enkele richtli jnen aan
gaande het a.s. kongres en drukte 
bovendien op he t belang van de 
leden- en al)onnementenwerving. 

Er werd een plaatselijke kolpor-
tageploeg opgericht o-l.v. Ju tü Ver
wijt. 

HASSELT 
De afdeling vergadert op donder

dag 5 dec. a.s. in lokaal « Hotel 
Warson » te 19 uur 30. Alle kader
leden worden dringend verwacht; 
er is heel wat dringend werk te 
bespreken en uit te voeren 
Kolportage. 

De prov. propagandaploeg, ol.v. 
Urbaan Debruyn. opende de reeks 
wmterkolportages te Hasselt. De 
opkomst van de kaderleden was 
evenwel maar zwak. doch de ver
koop gaf voUe bevrediging. Mogen 
we wat meer stiptheid verwachten 
van de « keurpropagandisten »? 
Huisbezoeken. 

I r Renaa t Vanheusden en J aak 
Vaesen hebben ingevolge een reeks 
huisbezoeken weerom enkele nieu
we abonnementen en leden aange
worven. Na te volgen! 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Week van de Volksunie, van 30 

november tot 6 december. 
Zaterdag 30 november : 
Autokaravaan doorheen het ar

rondissement. Bijeenkomst aan 
het lokaal De IJzer : vertrek te 14 
uur. 

Papierslag : wij verzoeken onze 
leden en abonnenten htm oude 
dagbladen en boeken te verzame
len; op deze dag zal alles afge
haald worden. 

« Dag der Oost-Vlaamse manda
tarissen » in het lokaal De Vriend
schap te 20 uur. 

Voorwoord door Dr. R. Va-
Leemputten. toespraak door Di 
Leo Wouters. 

Zondag 1 december : 
Arrondissementele kolportage 

door de stad Aalst. Samenkomst 
lokaal De IJzer te 9 uur. 

Propaganda - karavaan door
heen stad en omliggende i gemeen
ten Büeenkomst a a n het lokaal 
De ' I Jzer te 14 uur 30 

Maandag 2 december : 
De Volksunie bij U thuis : groot

se abonnenten- en ledenslag. 
Ontvang onze propagandisten 

goed! 
Dinsdag 3 december in het lo

kaal De Vriendschap te 20 uur 
« Dag der Vlaamse jongeren » 
Sprekers : lic. J a n Caudron; lic 
Walter Luyten. 

Voorzitter : De Clercq Ado'.f. 
Woensdag 4 december : 
Idem van maandag. 
Donderdag 5 december te 20 uur 

in het lokaal De Vriendschap : 
Open forum. 

Sprekers : Matthey.^sp"."? Volks-
vert.; Ludo Sels, Boerenfront; Ir. 
O. Renard. 

Voorz. ir. J a n Varr Den Ber-
ghe 

Vrijdag 6 december te 20 uur 

zeer stipt in de zaal Madeion, 
Grote Markt. 

Grootse slotmeeting met Vlag-
overhandiging. 

Sprekers : Pr. V. D. Eist alge
meen voorz. V.U. 

Dr. R. Van Leemputten Vplks-
vert. 

Voorzitter : Senator Diependae-
!e Renaat. 
GENT 

Naar het V.U. kongres. 
Op zondag 15 dec. legt de 

Vlaamse vriendenkring een auto
bus in voor deelname aan het 
pai'tij-kongres. Vertrek te 8 uur ' 
st ipt aan lokaal Rubenshof, Bor-
luntstr., inschrijven in zelfde lo
kaal, prijs : 55 F. Heenreis aiover 
Antwerpen terug te Gent rond 
23 uur. 

Dodenhulae. 
O R zondag 17 november 1963 

ging te Gent de jaarlijkse doden-
hulde door, ingericht door Vrien
denkring Sneyssens, in samenwer
king met het Sint-Maartensfonds. 

's Morgens begaven zich honder
den deelnemers, voorafgegaan 
door de Vossen-vlag, naar het 
kerkhof te Laarne. 

Op het graf van een overleden 
frontmakker, dat getooid is met 
een berkenkruisje, werden bloemen 
neergelegd. 

Een gemeenschappelijk gezon-
gen « Vaarwel mijn Broeder » 
besloot deze plechtigheid. 

Te 11 uur werd in de basiliek 
van Oostakker een H. Mis opge
dragen voor de zieierust der ge
sneuvelden. E.P. Goddefroy hield 
een prachtige kanselrede. 

Voor de eigienlijke dodenhulde 
zat de ruime zaal « Roeland » vol 
tot üi de nok. Onder de aanwezi
gen bemerkten wij taJriJke wedu
wen, ouders van gesneuvelden en 
invalieden, alsook een afvaardi
ging van het hoofdbestuur VOS; 
dr. Leo Wouters en dr. H. Gra-
vez. voorzitter St. Maartensfonds. 

De bekende joemalist en histori
cus Arthur De Bruyne hield een 
stormachtig - toegejuichte rede. 
Zijn betoog kwam hierop neer 
da t de Oostfrontstrljders een scha<. 
kei vormen In de geschiedenis van 
de Vlaamse strijd. 

Hij waarschuwde scherp tegen 
diegenen die de Vlaamse Beweging 
willen noyauteren. 

Hij laakte de defaitisten en hi j 
besloot met die mensen te veroor
delen die uit lafheid of uit oppor
tunisme hun eigen verleden en een 
periode uit de Vlaamse geschiede
nis willen vergeten. 

Wie vorig jaar te Gent was, had 
reeds gekonstateerd dat Vrienden
kring Sneyssens kategorlek gebro
ken had met traditionele stijl van 
dergelijke plechtigheden. Dit Jaar 
gingen de inrichters op dè inge
slagen weg verder. 

Voor het artistiek gedeelte had 
men beroep gedaan op mensen 

G E L D 
voor iedereen ! 

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

Tel: (02)22.63.48 

van het vak. In verschillende m d ^ 
derne evokaties bracht de goed ge. 
inspireerde tekstdichter en regis
seur een overzicht van de s t r ^ 
aan Oo.stfront en thuisfront Het 
hoogtepunt was de hulde aan dr. 
August Borms. Vervolgens verleg
de men het aksent naa r het alge
meen menselijk plan. aanknopend 
bij de anti-militaristisohe traditie 
en de vrede.sgedachte van de 
Vlaamse Oudstrijders. 

Het slot was gewijd aan het le
vende Vlaanderen. 

Ben Kor Vandergoten in top-
konditie lijmde de episodes vlot 
aan elkaar, terwijl zowel de to
neelspelers als techniekers, die in-
stonden voor muzikale aanpassmg 
en lichtorgel, van het geheel een 
hoogstaande manifestatie maak
ten. De spelers werden dan ook 
verdiend in de bloemen gezet en 
met een minutenlange ovatie be
dacht. 

WEST-VLA AN DEREN 

BRUGGE (STAD") 

Na he t sukses van het Herfstbal 
t r ad de afd. Brugge uit de scha
duw met o.a. een busaktle in de 
gemeenten Koolkerke, Meetkerke 
en Dudzele. Wekelijks worden 
nieuwe abonnementen binnenge
bracht. 

In Brugs perspektief mag ook 
verwezen naa r de deining die he t 
pamflet met als hoofding de frans-
talige bankrekeningen van Achiel 
en Zoon in bepaalde kringen heeft 
teweeggebracht. Dit pamflet werd 
a a n de voornaamste bedrijven van 
het arr. B n ^ g e op 5.000 exempla
ren verspreid. ^ 

KNOKKE 
De afd. Knokke is sti laan tol 

een modelafdeling uigegroeld. 
Het 2de bal van de Vlaamse 

Vriendenkring (twee zalen — twee 
orkesten!) bewees trouwens dat de 
oogst rijp is. 

De afd Knokke boekte sindsdien 
reeds tien nieuwe abormementen 
en de werving gaat onverminderd 
verder. 
Vlaams Winterfestival in Casino. 

Na de suksesi'ijke opening op 23 
nov. li., vinden de volgende opvoe
ringen (telkens te 20 uur 15 ï 
p laats in het gemeentelijk Casino 
,te Knokke op zat. 1 feb. en zat. 
29 feb. a A ; toegangskaarten aan 
100 F kunnen besteld bij dhr A. 
van Houtegem, Hazegrasstr 58, 
Knokke 

ST. KRUIS 
Tijdens de laatste bestuursver

gadering der afd St. Kruis mocht, 
naas t ettelijke nieuwe leden en 
abonnementen, meer dan 1.500 P 
geboekt aan vrijwillige steambij-
dragen. Op deze vergadering werd 
tevens de abonnementenslag uit
gestippeld. De gegadigden worden 
verzocht aan onze propagandisten 
een goed onthaal voor te behou
den. 

TORHOUT 
Een reorganisatie en een vol

waardige uitbouw van deze afd. 
worden voorbereid. Wie te Torhout 
en te Aartrljke aan de uitbouw 
kan medehelpen, stelle zich In 
verbinding met dhr Jef Duflou. 
Hoge s t raat 79, Torhout. 

OVERLIJDEN 
Op 16 nov. 11. overleed na een 

tragisch ongeval te Oostkerke dhr 
Benedikt Lantsoght, wisselagent , 
te Brugge, De V.U.-afd. Brugge 
biedt aan de familie van-de over
ledene haar blijken van oprechte 
deelneming. 

B R E U G H E L I A A N S E P E N S - EN COTELETTENKERMIS 
op 30 november, 1 en 2 december 1963 

S y m p a t i s a n t e n uit he t Payo t t en l and wij verwachten ü ü l 
Cafe CHRIS, Tezuivenen. 42. PAMEL 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 
Uitgave van de v.z.w. VOLKSUNIE 

REDAKTIE : Mr F. Van der Eist, Hoofdredakteur. 
T. van Overstraeten, Redaktiesekretaris. 
S. De Lie, Mr De Coninck, Wlm Jorissen lic. W. 
Luyten, R "vr.ttheyssens, W. Cobbaut, dr L. Wou
ters, leden. 
AUe oriefwisseling voor redaktie naar : 
Rotatyp, Syiv, Dupuisl. 110 Brussel 7. Tel. 23.11.98 

Beheer : Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1. Tel. 11.82.16. 
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres. 

Jaarabonnement : 200 F - HalEiaarlMks : 110 F - Driemaande
lijks : 60 F. 
Steunabonnement : 50u F (minimum) - Losse nummers : 6 F . 
Abonnement buitenland : 300 F. 
LUCHTPOST ; Kongo 950 F - Zuid Afrika 1100 F, Brazilië-Ca-
nada 1200 F. 

Andere landen 1000 P. 
Alle stortingen voor het blad op postrekening 1476.97. 
Volksimie. Brussel I, 

Verantw. uitg. : Mr. F . Van der Eist, Beizegemstraat 20, Brussel 12 



,16 DE VOLKSUNII 

DE NIEUWE GRONDWET 
R .EEDS enkele maanden hame

ren we op de nagel van de grondwetsherziening 
en op het belang ervan. 

We stellen thans vast dat de heer De Sae-
ger eveneens het belang ervan ontdekt heeft. 

Waar we hem echter niet kunnen volgen 
is waar hij het feit aanklaagt dat in verband 
met de grondwetsherziening de Viaamse stem 
te weinig gehoord werd en men alleen sprak 
over de Waalse vrees voor achterstelling Wij 
menen dat de heer De Saeger tot voor kort 
voorzitter was van de Vlaamse vleugel van de 
C.V.P. De C.V.P. is de grootste regeringspartij. 
En in de C.V.P. vertegenwoordigt de Vlaamse 
vleugel de twee-derde. 

Zo de Vlaamse stem niet voldoende aan bod 
kwam, is dit o.m. de fout van de heer De Sae
ger en komt zijn aanklacht neer op een zelf-
beschuldiging. 

We vergeten trouwens niet dat de Vlaamse 
stem evenmin luid klonk te Hertoginnedal. En 
daar was de Vlaamse stem die van de heer De 
Saeger zelf. , 

1 OCH willen we de heer De 
Saeger geluk wensen om zijn gedeeltelijk nieuw 
inzicht. Hij vraagt thans de automatische aan
passing van de parlementszetels, een volwaar
dige kultuurautonomie en e^n strikt tweetalig 
statuut voor Brussel. Wij wensen hem geluk 
omdat hij niet koppig is. Hij heeft ingezien dat 
de Volksunie, die deze programpunten sinds ja
ren verdedigt, het bij het rechte eind heeft en 
hij volgt ons. 

Hij brengt hierdoor stilzwijgend hulde aan 
onze partij , die het lang voor hem wist. Wij 
zijn hem daar dankbaar voor. 

W AT er ook van zij : de grond
wetsherziening zal besproken worden op het 
C.V.P.-kongres dat op dezelfde datum val t 'a ls 
dat van de Volksunie. Wij zouden de heer De 
Saeger met aandrang willen verzoeken, alle 
Vlaamse C.V.P.-ers deze drie punten van hem te 
doen onderschrijven opdat de Vlaamse C V P . 
niet hetzelfde spektakel zou bieden als de 
Vlaamse C.V.P -ers deze drie punten van hem te 
alle Vlaamse volksbelangen opofferden om hun 
franstalige kolonisators in eigen partij ter wil'e 
te zijn. 

Zo zou hij ten minste beletten dat ieder 
eerlijke Vlaming met een greintje politiek be
sef zich niet vol walg van hen zou afkeren zo
als hij dat gedaan heeft voor de zielige kruipers 
van de Vlaamse B.SP. 

personen, plaatsen of goederen aan de vijand 
of de tegenpartij. » 

Anderhalf miljoen personen, Vlamingen, 
zouden geen stem meer hebben wanneer het 
over de verhouding Walen-Vlamingen gaat. 

Wat ook onze bevolking zou zijn ': meer dan 
50 % van de plaatsen zouden wij nooit krijgen. 

Heel wat grond en goederen zouden voor 
goed versjacherd worden (Edingen, Platdietse 
streek, Brussel). 

D 
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D E grondwetsherziening, zoals 
de drie al te traditionele kleurpartijen ze zien, 
is trouwens een maat voor niets. Als men ze 
niet wil hervormen in federalistische zin moet 
het werk binnen enkele jaren toch overgedaan 
worden. Daarom is de heer Eyskens nog wijzer 
dan de heer De Saeger, waar hij voorstelt de 
grondwetsherziening te verdagen. 

Zeker nu men ze klaarblijkelijk alleen maar 
ziet als een nleuw^, roofbouw op het sinds 1830 
gekoloniseerde Vlaanderen. 

EZE drie programpunten zou 
het C.VP.-kongres moeten aanvaarden en de 
twee-derde-meerderheid verwerpen. 

De twee-derde-meerderheid betekent een 
aanslag op de demokratie vooreerst en de blij
vende kolonisering van ons volk, waarvan de 
normale ekspantiemogelijkheden zouden ver
nietigd worden. 

De afzonderlijke meerderheid in Wallonië 
en in Vlaanderen zoals het B S.P.-kongres het 
voorstelde, of de twee-derde-meerderheid gelijk 
de C.V.P. het ziet, kunnen niet anders betiteld 
worden dan als verraad tegenover de Vlaamse 
gemeenschap. Want als zoiets geen verraad is, 
dient dit begrip uit de Nederlandse woorden
boeken geschrapt. 

Hoe luidt de bepaling van verraad in Van 
Dale? 

« Trouweloosheid, schennis van verschul
digde trouw, Inz. door het in banden spelen van 

E Vlamingen reageren ge
woonlijk te laat. De anti-Vlaamse toplagen voe
ren snel hun koloniserende maatregelen door. 
Nadien beginnen wij die te bevechten en recht
vaardigheid te vragen. Men kijke naar Mol Men 
heeft het Centrum opgericht en volgepropt met 
laatdunkende franstalige taalrassisten. Op de 
16 afdelingshoofden zijn er 2, op de 32 dienst
hoofden 6 Vlamingen. 

Met gevalletjes als Mol houdt men ons dan 
Jarenlang bezig, terwijl men ondertussen rustig 
andere koloniserende maatregelen uitwerkt en 
doorvoert. Men heeft ons jarenlang tegen de 
overgangsklassen laten vechten. Na 30 jaar 
strijd werden ze vorig jaar afgeschaft, maar te
zelfdertijd richtte men dan Franse klassen op, 
waartegen de flaminganten nu opnieuw 30 jaar 
mogen stormlopen. ZQ houdt men ze bezg! 

D IT spelletie is al te do'^r/ich-
tig om er zich voortdurend aan te laten van
gen. 

Laat ons de grondwetsherziening met alle 
politieke middelen bevechten. 

Want dit is de grofste en gemeenste aanval 
op Vlaanderen sinds 1830. 

Men wil het kblonisatiekontrakt met 133 
jaar in één keer verlengen. 

Wie ook in Vlaanderen eraan meedoet, 
pleegt verraad tegenover onze vijf en half mil
joen Vlamingen. 

Een ander woord is er niet. 
Maar misschien zuUen onze kleurpolitici dat 

oplossen door ook de woordenboeken te herzien 
en het begrip te schrappen. 

ET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
«DE VOLKSUNIE» dienen toe
gestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

Antwerpsebaan 232 Berendrecht - Tel. 0 3 / 7 3 6 6 5 9 
• 
Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretariaat : 

M Lemonnierlaan 82 Brussel 1 . Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

Koop uw likeuren - wijnen en zomeer 
tegen groothandelsprijzen bij 

^GROOTHANDEL F.S. 
Liersesteenweg 372 - Mechelen 
Telefoon : (015) 14909 

Kosteloze verzending bij hoeveelheid 
Tevens alle artikelen voor cafe's en restaurants. 

ROLUS 

Wegens steeds verdere uitbreiding van de 
zaken, werden sinds 7 november 1963 de 
burelen van de maatschappijen Rolus & 
Van der Paai en Ons Landhuis overge
bracht naar Jan Van Rijswijcklaan, 62, 
(tel. 37.54.38). 

Rechtstreeks van de maatschappij Rolus & 
Van der Paal. eigenares, kunt U thans on
roerende geldbeleggingen doen in gronden 
gelegen te Dilsen, Overpelt. Helchteren. 
Neerglabbeek, Oostmalle. Weelde, Mortsel, 

1̂  Schelle, Kwaadmechelen, enz... 

^vens kondigen wij ü de oprichting aan 
twee nieuwe maatschappijen, de n.v. 

jediet- en Financievennootschap» en 
'Verzekeringen Van der Paai en Voor-

braeck», waarvan de burelen eveneens 
zullen ondergebracht worden op Jan van 
Rijswijcklaan, 62, Antwerpen (tel. 37.54.38). 


