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C.V.P.-SENATOR LAAT RIJKSWACHT OP KIEZERS LO 
DE SLAG VAN WACHTEBEKE 

A B O N N E E R N U ! 
De dagbladpers heeft voor en na de b e t o 
ging te Antwerpsn bewezen dat men vai t 
haar geen juiste voorhchting kan ve rk r i j 
gen, wat des te krachtiger de noodzaak 
van een sterk uitgebouwde weekbladpers, 
naar voor brengt. 

Ondanks het feit ^ a t zowel de druk- als-
de verzendingskosten stijgen, hebben we
de prijs van ons blad niet verhoogd Wir 
zu len intengendeel ons aantal abonnees 
omhoog drijven 

De prijzen zijn : jaarabonnement : 200 F 
halfjaarlijks abonnement ; 110 F, k w a r 
taal-abonnement 60 F. 

W a t doet een C.V.P.-senator , een « b o e r e n d e p u t e e », 
^vanneer zijn kiezers — de landbouwers uit zijn gemeen
te en zijn streek - op de s t raat komen om h u n beroeps-
be langen te verdedigen ? Spreekt hij hen toe in geest
driftige w^oorden ? Stapt hij met hen op in een ge ïmpro-
vizeerde betoging ? Belooft hij , zich te Brussel tot 
woordvoerder te m a k e n van h u n wensen en ver langens ? 
H e t an twoord op al deze vragen w^erd verleden week 
.vrijdag, 1 7 januar i , gegeven te Wach tebeke . 

Te Wachtebeke werd door 
het Algemeen Boeren-Sindi-
kaat verleden ',/eek vrijdag 
een eendaagse melkstaking 
geörganizeerd die gelden 
moest als symbolisch protest 
tegen de zuivelpolitiek. 

De boeren kunnen zich in
derdaad niet akkoord verkla
ren met een voorwaardelijke 
en bedneghjke melkprnsver-
hoging van 0.20 F per liter 
Zij vrasien, dat zij voor hun 
melk in de zomer 4 F en in 
de winter 4.50 F zouden krij
gen opdat 2i1 toch een fat-
soenliike vergoeding van hun 
prestaties zouden ontvangen. 

De landbouwers uit Wach
tebeke wensten tevens de 
plaatselijke zuivelfabriek St 
Katar ina er aan te herinne
ren, dat het bedrijf een co-
operatieve IS en geenszins de 
eigendom van enkele beheer
ders of directeurs 

Tenslotte wilden ^ij ook 
protesteien tegen enkele er
gerlijke uitwassen van het 
landbouwbeleid der regering: 
het onnuttig en bedrieglijk 
verlenen van toelagen voor 
de fabrikatie van melkpoe
der, het bestrijden van de 
botersmokkel met gelden uit 
he t landbouwfonds, de in
dexatie der kleinhandelsprij
zen met haar voor de boeren 
diskriminerende aspekten, 
enz. 

Om de aandacht op deze 
problemen te vestigen, ko
zen de boeren een eerder 
onschuldig, maar toch ge
schikt wapen : de eendags-
staking der melkleveringen. 

Te Wachtebeke woont de 
CV P-senator Scheire, die 
sinds jaar en dag dooi de 
landbouwers van zijn streek 
naar de Wetstraat wordt ge
stuurd. 

Steunde hij zijn kiezers'' 
Hij stuurde er integendeel 

de Rijkswacht on af ! 

Hl] IS immers bestuurder 
van de zuivelfabriek en dat 
mandaat Ugt hem waar-
schijnhjk nauwer aan het 
har t dan de belangen van 
zijn kiezers. Hij komman-
deerde 200 man Rijkswacht 
op in de nacht van donder
dag op vrijdag en liet iede
re melkwagen met een paar 
jeeps begeleiden. 

Toen "s morgens een 500-
tal boeren vreedzaam voor 
de melken] kwamen beto
gen, werden ze door de 
Rijkswacht brutaal uiteen-
geknuppeld. 

« Veldmaarschalk Scheire 
leidde de slag van Wachte
beke » spotten de bieren uit 
gans de streek sindsdien 
grimmig. 

\eergelat('n roüutken en rijks-
waehl voor de aear de npopu-
lane » senator houdt blt]kba,ar 
niet van het bezoi.h « / J U T 
kiezels. s '' ~ ^ 
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ABONNEMENTENSLAG 
W e hebben een paar weken gewacht om in dit blad ver
slag uit te brengen over de abonnementens lag , omdat we 
wat meer aftekening en /o f verschuiving in het erelijstje 
wilden zien vooraleer het opn ieuw te publiceren. De toe
s tand is echter globaal genomen nog steeds dezelfde • de 
k o p m a n n e n handhaven zich, de rode lantaarns doen het
zelfde. 

Hierna geven we de stand 
na 12 weken abonnementen
slag : 

1. Aalst; 2. St Niklaas; 3. 
Roeselare; 4. Dendermonde; 
5. Oostende - Veurne Dlks-
muide; 6. Mechelen; 7. 
Brugge; 8. Antwerpen; 9. 

Leuven; 10. Brussel; 11. 
Gent; 12. Oudenaarde-Ron-
se; 13. Hasselt: 14 T nge-
ren; 15. Turnhout; 16. Kort
rijk; 17. leper, 

Voor wat betreft de aan
winsten gedurende de jong
ste week ziet de toestand er 
uit als volgt i 

1 Mechelen; 2. Aalst; 3. 
Dendermonde; 4. Roeselare; 
5. Antwerpen; 6 Oostende -
Veurne ~ Diksmuide; 7. Ou
denaarde - Ronse; 8. Gent. 

Het valt daarbij op dat 
arrondissementen, die reeds 
goed geklasseerd staan, ook 
de7e week de leiding bleven 
nemen in de abonnementen
slag. 

Dat IS een onmiskenbaar 
bewijs ervoor dat aktieve 
werking en organisatie de 
sleutel zijn tot het sukses en 
dat zelfs de beste arrondis
sementen nog ver van hefi 
verzadigingspunt zijn. 
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TOEZISHT CP VrZZUZl 
SrJVERHEDEH ? 

Het amendement, op het V U -
iongres mgediend door afdelmg 
ICesseJ-Lo tijdens de sektieverga-
€e| ing « Volkswelvaart » bij arti
k e l 4 paragraaf c, luidde als vo gt 
« Vreemde invest°erdeis mosten 

[ito Vlaanderen welkom zijn, maar 
Biogen niet de dragers warden 
tran onze bmnenlandse ekonomi-
sche gj oei, dat zou kunnen ver
meden worden door hen te ver
plichten een ruim beroep te doen 
op de bmnenlandse kapitalen-
markt . De klein-mdustrie dient 
geordend en niet chaotisch geor
ganiseerd ». 

De hier voo"gestelde toevoegmg 
werd aJs amendement op verzoek 
van de partijkommissie met ge
stemd, maa r toevertrouwd aan de 
Studiedienst voor nadere uitwer
king We denken nochtans da t we 
er even moeten op temigkomen om 
eelf enige toeliohtmgen te ver
strekken over de geest en inhoud, 
die misschien wel wat onvoldoende 
werd toegeWcht door de afdeling 
De gedachte en goedkeuring van 
di t amendement door de afdelmg 
geschiedde voornamelijk hierom 
« Kontrole doq de s taat op de 
vreemde nijverheden die zich m 
Vlaanderen komen vestigen » 

I n de besluiten over « Volks
welvaart » s taa t vermeld dat wat 
de ekonomlsche politiek voor 
Vlaanderen betreft, zij Vlaams en 
volks moet zijn Dit betekent 
da t zij moet aangepast zijn aan 
de ekonomische noden van ons 
jvolk en dat alle groepen van de 
Vlaamse bevolking erbij moeten 
fcetrokken worden Onder a r t 20 
s taa t dan ook nog vermeld : « Van 
de ondememmg moet een mense
lijke gemeenschap gemaakt wor
den, w a a n n allen die zich aktief 
inzetten de ondememong mede-
beheren ». Deze besluiten kunnen 
wij aldus samenvatten : « De ni j 
verheden in Vlaanderen moeten 

1) Vlaams zijn; 2) volks; 3) 
aangepast a a n de noden van <»is 
volk; 4) allen die zich aktief in
zetten moeten de onderneming 
fcunnen medebeheren 

Daair punt 4 misschien wel meer 
een vaJibondsaangelegenheid Is, 
zouden wij toch een z ^ e r e druk
king moeten beginnen u i t te oe
fenen op de vakbonden Ik kan 
n u reeds mededelen dat het « Al
gemeen Vlaams Vakverbond » be
reid Is deze aktle te steunen Ho
pelijk zullen de kleurvaktaonden 
daartoe ortc bereid gevonden wor-
óexi. 

I4u stelt zich de vraag overr de 
drie eerste punten Hoe is de v«:-
wezenlljkmg mogelijk' Het ant
woord IS « do<»r kontitde i» 

Maar dat stelt aanstonds een 
nieuwe VTXiag : « Hoe kan men 
op he t kapitaal kontroüe uitoefe-
nea? ». 

Daarin moeten wij twee hoofd
zaken onderscheidoi nl : 1) 
binnenlandse kapitalen; 2) buiten
landse kapitailen 

Wat de bmnenlandSD kapitalen 
en mveatenngen bet»-eft, vinden 
WIJ in de besluiten zelf vo doen
de rraat'-egelen Ook in onze ge
wone pers en vakbondbltid^n kan 
men voo gest 1de maa t egelen 
Vinden wij gaan er niet langer 
b j stilstaan 

Wat de buitenlandse kapita 'en 
en mvesieiingen bet eft is ei tot 
op heden geen enkele maatregel 
voorgesteld Hier ii> kontro e noch
tans noodzakelijk, want bij de 
minste mflatie zu len deze nijver
heden hun afdelingen m het QUI-
tenland sluiten vooi deze m eigen 
land Dit moet vennedsn worden 

Ik heb nu het « waarom » van 
dit amendement uiteengi-zet Hoe 
nu echter kont'-o'e uitoefenen op 
de vreemde investeringen dooi de 
s t a a t ' Wel, door een zekei p « -
cent binnenlands kapitaal vei-
pUchtend bij het vreemde te voe
gen 

Hier komen wij nu aan de geest 
van he t amendement zelf, waar
van spr ake in het beg n van dit 
artikel 

Met welk kapitaal en hoe zal 
dit moeten gebeuren ' 

Dit zou kunnen gebeuren door 
de werke ijke waarden van de hun 
ter beschikking gestelde gronden 
verplichtend m te schrijven m 
Vlaandei en als VI lams kapitaal 
van de gemeenschap Daaidoor 
fcnjgt de Vlaamse vo ksg meen 
schap automatisch medezeggen
schap in die onderneming m a w 
is de staat steeds in de beheer-
raad dezer onderneming en is de 
kontiole bestendig Op dezelfde 
manier kunnen ook mgssch even 
worden na nationalisering, de 
speciale aangelegde spoorhjn voor 
dat bedrijf Zo ook nog voor de 
watervoorziening, de wateraflei-
ding, elektnciteitsmstailaties, de 
fmanciele en -belastmgskwijt-
scheldingen, enz 

Zoals u ziet is hier niet noodza 
kelijke kapitaad m de vorm van 
geld, maar veeleer in de vorm van 
onroerend goed en dienstpresta-
ties bedoeld. Hierdoor kan, zoaJs 
gezegd, steeds een bestendig toe
zicht op het beheer uitgeoefend 
worden en kan men steeds op 
voorhand maatregelen nemen 
waardoor bv het tewerkgesteld 
personeel voor geen voMongen 
feltea zou komen te staan Ik 
denk da t het met nodig is nog 
verder in te gaan op iiet belang 
van dit amendement en dat het 
voldoende is toegelicht 

B V - Kessel-Lo 

ARS FUNDRIAE 

De Vlaamse kust, en in ' t bi-
zwider de taaitoestanden aldaar 
k w a m o i tijdrais h e t voorbije j aa r 
m e o n m a l s in he t meuws. 

Zekere spektakulaire gebeurte
nisgen hebben misschien al te 
veel de aandacht afgeleid van het 
p ionierswa* da t menig West-

vlaamse kustbewoner vei r icht 
Zo mag er, bij wijze van voor-

bee d nog even aan herinnerd dat 
de gemeente Heist-aan-Zee m het 
TV-spe l « Een tegen allen » z n 
slBg niet had thuisgehaald waire 
daar met de onbekende ( ') ge
weest die plots enkele tientallen 
plakbrieven met vermelding « ap
partement te huu^ » te voorschijn 
had getoverd Deze « onbekende » 
maakt er trouwens reeds jaaen 
een gewoonte van deze plakbrie
ven gratis aan de gegadigden ter 
beschikking te stellen Het is in 
dat verband alleen spijtig te moe
ten vaststellen dat men nog lievei 
20 P voor een franstalige plak-
bnef wenst uit te geven 

Thans heeft men te Knokke de 
stichting aangekondigd van een 
vel taaibureau waar hoteliers, res
tauranthouders en middenstand© s 
gratis terecht kunnen voor spijs
kaarten en berichten aan het pu
bliek in vier talen 

Deze initiatieven zijn de belang
stelling en de steun van een bre
der publiek waa d Misschien past 
het dan ook een oproep te doen 
vooi intekening op de loten van 
de tombola « Ars Plandiiae » — 
« ter bevoiderng van het Vlaams 
ku tuurleven aan de kust » Deze 
loten (10 F per stuk 'ïO P het 
boekje) geven de gegadigden met 
aPeen de kans een van de p ach-
tige pnjzon te winnen (Opel 1700 
T V s koe kasten, bromfietsen 
e a ) maar zij zullen het de ini
tiatiefnemers ook mogelijk maken 
met de oobrengst meer spektaku-
laire initiatieven uit te werken 
Bestelling van deze loten kan ge-
beuien dooi ove schrijving op 
postrekening nr 1086 tO van de 
Bank van Biussel te Brugge, met 
vermelding « rekenmg Ars Plan-
driae n. 426524 » 

Wanneer de tiekking van deze 
tombola (op 7 nov 1964 te B ^ n 
kenberge) plaats vmdt dan zal 
onze Vlaamse ku=t ir et de hulp 
van alle belangst» lenden mis
schien reeds iets van haar eigen
heid hebben teiuggewonnen 

V I G 

VANWAAR KOMEN DE 

ROEBELS? 
Mijnheren, 

Wij Belgen Vlamingen en War 
len, moeten allerlei taks n beta
len en zijn uw nazipolitiek moe 

Staf Declerk + Leon Degrelle of 
Volksunie + M P W 

Adolf Hit er (memaals verges
sen) uw vroege e Heer en Mees
ter U bent een lafaard en land
verrader een volksmoordenaar 

Wat IS er bovendien geworden 
van de 750 000 '•oebe-s u verzon
den op 14-12 63 vanuit Moskou via 
Turkije, Bulgarije Italië, Portu
gal Zweden, Nijmegen en Gent 
Wij zullen niet nalaten, een gron

dig onderzoek m te stellen en 
zulks ten gepaste tijd bekend te 
maken m de pers, 

U bent een ware Judas en wordt 
betaald door een vreemde mo
gendheid om hier onrust te zaal-
en aan de galg bandiet, lafaard, 
smeerlap. 

Een groep Vlamingen, oud strij
ders 14-18 

Leve Vlaanderen leve België, 
dood aan de landverraders. 

HET UNITARISME EN 

DE BROEK 

Mijnheren, 

De tegenstellmg tussen en de 
s tn jd van België en Vlaanderen 
ligt veel diepe dan we zouden 
vermoeden Hij ligt m een ver
schillende staatsopvatt ng Be gie 
huldigt nog altijd de Romeinse en 
Franse staatsopvatting, Vlaande
ren de Frankische staatsopvat-
tmg Daarom is het konflikt zo 
sterk en hevig 

De Romeinse staatsopvatting i& 
irreëel Ze is aprio istisch, een 
schepping van het verstand, een 
abstraktie waarnaai men de wer
kelijkheid wil plooien 

Het Is een idealisme, dat alleen 
zo aantrekkelijk is omdat het een 
schepping is van het menselijk 
verstand, het heeft echter geen 
voldoende grondslag m de werke 
lijkheid 

De Pi ankische staatsopvatting 
gaat uit van de werkelijkheid 
niet van het verstand, hoewel ze 
de kontrole van het verstand met 
versmaadt Ze Is niet een kunst
matige konstruktie, een s o o t van 
afgod van de geest zoals de Ro
meinse De Romeinse zou alles 
verpletteien en gelijkcraken om 
rede van het kunstmatige ideaal 
De Frankische vormt het ideaal, 
gebouwd op de werkelijke feiten 
Bijv op het feit dat er m België 
drie volksdelen bestaan Ze is ge
zonder als opvatting en b-engt 
oplossingen die voor de hand iig 
gen 

Omdat WIJ nog altijd een ab-
s t rakt een irreëel denkbee d koes
teren van de s taat is het dat Le-
fevre en Spaak geen rechtvaardi
ge oplossingen voorstaan, m a a de 
hunne dikta tonaal willen opdrin 
gen 

ZIJ koesteren een droombeeld 
WIJ de werkelijkheid Daarom wil
len we federalisme En niet een 
u n i t a t s m e dat België breekt Zo
als een broek met een pijp, waar
in twee benen moeten worden ge
borgen ze scheurt Terwijl we 
me t twee pijpen gemakkelijk zou
den kunnen marsj er en En toch 
zouden we maar éen broek dra
gen, 

Z V R - Antwerpen 

WEEK VAN DE SOLDAAT 

Mijnheren, 

Ten behoeve van uw lezers geef 
ik hiei onder de zangavonden me t 
« Zmgende peletons » ter g e l ^ e n -
heid van de « Week van de Sol
daa t » : 

Zaterdag, 25 januar i te Kessel 
(bij Lier) . Müac en Davidsfonds 
n c h t e n avond in met optreden van 
kadettenkoor uit Lier 

Zondag, 2 februari te Terhagen: 
Milac en David&fonds, optreden 
van de Transmissietroepen m t Me-
chelen 

Dinsdag, 4 februari te Liedeker
ke Milac en Davidslonds; optre
den van het soldatenkoor m t he t 
Klem Kasteeltje - Brussel 

Woensdag, 5 februari te Krul-
beke Milac, met optieden van de 
soldatenkoren van de AftiUerie-
school te Brasschaat 

Donderdag, 6 febr-uari te Olmen 
(Mol) Milac met optreden van 
het soldatenkoor van het oplei-
dmgscentrum te Tu inhout 

Z a t e dag, 8 februari te Vorse-
laar (Herentals) : Milac, met op
treden van de Kadettenschool uit 
Lier 

Vnjdag, 14 februari te Bras
schaat Milac en AOW met op
treden door het soldatenkoa van 
de artiilerieschool te Brasschaat 

Dinsdag, 18 feb iuan te Antwer
pen te 8 uur grote feestzaal van 
de Die"entum, ingericht door de 
B R T , in samenwerking met he t 
Ministerie van Landsverdedigmg 
en de Directie van de Dierentuin. 
Optreden van de soldatenkoren uit 
Brussel, Vilvoorde, Aalst, Meche-
len Lier, B asschaat, Tu inhou t en 
Zedelgem. Totaal 600 man 

De zmgende so datenpe»otons 
brengen ons volk de blijde bood
schap : 

« Zingen is een bewijs van 
schoon en jong zijni » 

« Samenzang versterkt de disci-
phne » 

« Zmgen maakt de weg korter 
en geeft vleugels aan d e voet » 

« Zmgen maakt van gedachten 
krachten! » 

Ons volk mag terecht trots zijn 
op zijn flink gedrilde soldatenko-
len 

Deze sOidatenavonden worden 
een uitstekende gelegenheid om in 
samenzang de burgers en soldaten 
te laten verbroederen 

Men stelle zich m verbinding 
met de plaatselijke inrichters 

Willem De Meijer. 

De redaktie draagt geen verant^ 
woordelijkheid voor de mhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be-
tioudt zich het recht van keuze en 
inkorting voor Over de ieaeraru-
briek wordt geen briefwissehng 
gevoerd. 

Koop UW likeuren - wijnen en zomeer 
tegen groothandelsprljzen bij 

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

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

Weg met de zorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

CON ST A?iTI A 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 - Berchem (Ant) 
Telefoon (03) 39 92 06 
Brand - Leven - Familiaal - Ongevallen 

fiOLLUIKEN 

ROIXVIKEN 
In hout, ttaal, alumi
nium ot plastiek 
Hand- ol elektrische 
bediening. 
Alle lystemen. 
VBN£TIAAN«S 
ZONMBBLINDBM 
Bedlening met 
koorden ot met 
stang en windwerk 

,, VENETiAANSE OLiNÜÉN 

SOm/llA'-FUX 

TEU: J i S I 

A/JEURISSEN - GlQOSTERMANS î ZONEN P^ej^HGnnovB-^ 

WENTELPOORTEH 
la hout, staal, alunbuum 
ot plastiek. 
Standaardoltvaering ol 
qaar gewenst model. 
Systemen nMigetiMrt aan d* 
«ud vao bet bouwwerk. 

Oaoa- or elektrisebe trtilliminr 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

NS e . ZONEN PVB* 
fmmri 

HERMES 

SCHOOL 

94^ Z a i d l a a n 

211 n t L e f l i o n n i e r l a a n 
TeL 1 1 0 0 . 3 3 

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 -

KCRSIiJS . 

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

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

8 000 . - F Der J a a r of 

3 m a a l 3 000 _ P 

m e t r p 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 
xfe& tteiKis v o e t e n 

B e t e r e n vowrt feRger 



DE VOLKSUNIE 

De ekonomist verstaat onder inflatie een g:eld-
omloop die groter is dan de hoeveelheid geldmid
delen die men, op een bepaald prijspeil, voor de 
ruiltransakties nodig heeft. De moderne teorie 
is nog ruimer. Ze heeft het probleem uit zijn 
monetair verband gehaald om het te plaatsen 
in een algemeen ekonomisch perspektief. Infla
tie wordt omschreven als een toestand waarin 
de globale vraag de produktiemogelijkheden van 
een land overtreft. 
Dus ontstaat de inflatie wanneer er meer geld 
in omloop komt dan door een verhoogde produk-
tie wordt verantwoord. 
Het begrip mag niet verward worden met de
valuatie : deze kan er in uiterste omstandighe
den uit voortkomen en brengt een verlaging van 
de muntwaarde mee, samen met een verminde
ring van de geldcirculatie. 

DE BOEMAN DER INFLATIE 

DAGELIJKS LEZEN WE ARTIKELS OVER INFLATIE, INFLA

TOIRE TENDENZEN. LONEN-PRIJZEN SPIRAAL. ENZ. WAAR

OVER GAAT HET NU EIGENLIJK? WAT IS NU FEITELIJK DE 

WAARHEID? HEBBEN DE LOONSVERHOGINGEN IN DE 

EERSTE PLAATS SCHULD AAN DEZE TOESTAND? 

GEVOLGEN DER INFLATIE 

Het onevenwicht tussen produktie 
en vraag gaat gepaard met prijsstij
gingen, loonsverhogingen, verzwak
king van de konkurrentiële positie en 
dientengevolge verslechting der be
talingsbalans. Bovendien kan een 
vlugge aangroei der geldhoeveelheld 
gebeuren. De stijging der prijzen 
brengt een verminderde koopkracht 
mee, wat een sociale onrechtvaardig
heid is. Bovendien is ekonomische on
zekerheid het gevolg van ernstige in
flatie. 

Elke regering moet dan ook krach
tig de strijd aanbinden tegen de m-
flatie, wanneer deze zich ernstig aan
meldt. 

IS ER THANS INFLATIE ? 

In de kringen van het Verbond der 
Belgische Nijverheid, maar ook el
ders, wordt thans het spook der infla
tie opgeroepen om zich te verzetten 
tegen loonsverhogingen. Men wijst 
bezwerend naar de beruchte lonen-
prljzenspiraal : wanneer de lonen 
verhogen, volgen de kostprijzen, ver
mindert de koopkracht van de lonen 
en moet men van vooraf aan begin
nen. De werkelijkheid is evenwel iets 
gekomplikeerder ! 

De verschijnselen die wij thans be
leven, zijn tendenzen van een zgn. 
bestedingsinflatie : Ingevolge de vol
ledige benuttiging der produktieka-
paciteit en de vraag naar mvesterin-
gen wordt een gespannen toestand 
geschapen waarin de nijverheid be
gint op te bieden. 

Deze inflatoire verschijnselen (nog 
lang geen inflatie) doen zich ook 
voor overal elders in West-Europa. 

In België wordt de toestand geken
merkt door volgende faktoren : 
1) Er is volledige tewerkstelling 
(weliswaar met behulp van een enor
me pendel) en in sommige sektoren 
doen zich spanningen voor. zo bv. in 
de bouwsektor. Onze huidige hoog-
konjunktuur is daar de oorzaak van. 
2) De overheidsuitgaven stijgen 
voortdurend; de staat schuimt de 
kapitaalmarkt af en veroorzaakt zo 
financiële spanningen. 

De fiskale hervorming, meer in het 
bijzonder de roerende voorheffingen, 
veroorzaakten een kapitaalvlucht 
naar het buitenland en een stijging 
van de rentestand. 

De Schatkist was aldus gedwongen 
haar middelen elders te zoeken en 
wel in het buitenland. Dit is o.i. de 
kern van de zaak. 

Vermits van bezuinigingen geen 
sprake is, was de enige andere op
lossing geld te gaan lenen bij de bu
ren. Hierdoor liep de kortlopende 
buitenlandse schuld met 6 miljard op, 
niettegenstaande de beloften van de 
regering. 
3) Er zijn nog 2 elementen die het 
gebrek aan binnenlands kapitaal ver
oorzaakten : de sterke vermindering 

van het spaarwezen (in 1963 tot de 
helft gedaald bij de A.S.L.K.) en de 
afschaffing van de verplichte bank-
coëfflclenten. Hierdoor moesten in 
het verleden de banken bij een st i j 
ging van hun deposito's automatisch 
krediet verlenen aan de staat, door 
belegging in staatswaarden. Nu ge
bruiken de banken hun deposito's 
voor het verlenen van krediet aan de 
partlkuliere sektor, tot nadeel van de 
schatkist ! 

Zonder aan demagorie te doen (zo
als de P V.V., die doet a^sof het land 
in brand staat) klagen wij toch 

Onze militaire uitrusting 
bestaat uit twee soorten 
schroot : oud en nieuw. 
Maar leder jaar worden 
opnieuw miljarden in 
schroot geïnvesteerd... 

scherp aan wat de financiële toestand 
van België overspannen neeft : 
— volslagen gebrek aan bezumigin-
gen, stijging der overheidsdiensten, 
misbruiken en verkwistingen op ve
lerlei gebied. 
— stijging der kortlopende vreemde 
schuld. De globale rijksschuld be
draagt meer dan 400 miljard. Voor 
wat de binnenlandse schuld aangaat, 
menen de moderne ekonomisten dat 
hier geen eigenlijke schuld bestaat; 
doch de buitenlandse leningen, voor
al op korte termijn, zijn zeer gevaar
lijk voor gezonde staatsfinanciën. 
— door de grote schulden der rege
ring blijft te weinig ruimte over om 
een werkelijke konjunkturele begro-
tlngspolitiek te voeren. Dit is trou
wens nooit het geval geweest in Bel
gië ! 
— de belastingontduiking door het 
grootkapitaal ontneemt de staat een 
deel van de hem toekomende midde
len. Op dit gebied is de fiskale her
vorming schromelijk tekort gescho
ten. 

Het is al te gemakkelijk de huidige 
spanningen volledig te wijten aan 

loonsverhogingen. Globaal gezien 
werden ze niet veroorzaakt door de 
geenszins abnormale stijging der lo
nen, die in 1963 lager was bij ons dan 
elders in West-Europa. 

De eerste oorzaak van de prijsstij
gingen ligt buiten onze invloedssfeer 
en is algemeen in Europa. Het is de 
heersende hoogkonjunktuur. Onze 
konkurrentiële positie is dan ook 
geenszins verzwakt, zoals we in een 
volgend artikel zullen aantonen. 

De tweede grote oorzaak is de span
ning op de geldmarkt, zoals hiervoor 
uiteengezet, waardoor de Schatkist 
moeilijkheden heeft om zich financi
ële middelen te verschaffen. 

MIDDELEN OM AF TE REMMEN 

Zonder de komplexe aard der in
flatie hier verder te ontleden, is het 
duidelijk dat de overheid er alle be
lang bij heeft, dit verschijnsel te be
perken en af te remmen. In een vrije 
markt zoals wij die kennen, zijn de 
middelen hiertoe de volgende : 
— Inkrimping van nartikuliere in
vesteringen en uitvoer; 

De beperking der openbare werken 
vormt een middel dat afdoende ge
volgen kan hebben in de strijd tegen 
infJ<*.tie. Alleen is het spijtig dat het 
volstrekt niet kan worden toegepast : 
ons land heeft nu reeds een achter
stand van jaren op het gebied van 
autosnelwegen, waterwegen, haven
werken, enz. Het is ondoenbaar deze 
werken zelfs tijdelijk stil te leggen. 
Men kan echter niet scherp genoeg 
verspillingen aanklagen zoals het 
hellend vlak van Ronquières, dat 2 
miljard opslorpt! 

De inkrimping van uitvoer is even
zeer moeilijk te verwezenlijken, we
gens de overeenkomsten in het raam 

"^ Euromarkt en omwille van de 
vreemde deviezen die toelaten, de. 
buitenlandse schuld af te lossen. 

Het ware wenselijker de globale 
verbruiksvraag op meer dlrekte wijze 
af te remmen. Dit kan gebeuren door 
verhoging van de overdrachttaks. 
Maar na de onpopulaire 6 %, inge
voerd door de eenheidswet, feal de re 
gering er zich wel voor wachten kort 
vóór de verkiezingen 7 of 8 % te gaan 
heffen L 

— Beperking der openbare werken en 
overheidsinvesteringen; 
— Prijzenstop en loonstop; 
— Verhoging van diskontovoet en 
andere kredietbeperkende maatrege
len; 
— Verhoging der belastingen. 

Vroeger werd veel belang gehecht 
aan een politiek, die al deze middelen 
(en vooral de laatste twee) zou kun
nen hanteren. We hebben gezien dat 
dit ideaal grotendeels teorie is geble
ken : de regeringen hebben geen be
wegingsvrijheid genoeg om veel be
weeglijk kapitaal over te houden. 

Daarom kunnen de louter mone
taire maatregelen slechts in zeer bij
komende orde helpen de inflatoire 
tendenzen af te remmen. Bovendien 
zou een verhoogde diskontovoet, met 
als gevolg een verhoogde rente, vooral 
de investerlngsvraag treffen. De in
krimping van de partlkuliere inves
teringen is, op lange termijn, een 
doeltreffend middel. Maar de toe
stand in België is zo, dat de investe
rlngsvraag in 1963 praktisch niet Is 
toegenomen en dat er nog geen te 
kenen van herleving merkbaar zijn. 

Zo hebben we alle middelen over
lopen en ongebruikt moeten laten, 
behalve twee : de loon- en prijzen
stop en het besnoeien der overheids
uitgaven. 

LOON- EN PRIJZENSTOP 

Er werd een wetsontwerp uitge
werkt om de evolutie der prijzen in 
verschillende sektoren tegen te gaan. 
Er zouden maximumprijzen gesteld 
worden en brutowinstmarges, terwijl 
anderzijds geen verplichte minimum
prijzen zouden toegelaten worden. 
Hoewel in beginsel gezond, zal de 
praktische uitwerking op heel wat 
moeilijkheden stuiten. Bovendien 
kunnen de in te winnen inlichtingen 
een soort Inkwisltie veroorzaken. 

Terloops wijzen we op het feit, dat 
de stijging van de indeks der klein
handelsprijzen die (onvolledig als de 
indeks is) vooral te wijten is aan de 
vleesprljzen, fel zou kunnen ingedijkt 
worden door een betere organisatie 
van de distributie in deze sektor. 

(lees verder op blz. 7) 
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aan Z.M. Koning Boudewijn 

in het 

Land der Rijzende Zon 

Sire, 

Bijgestaan door uw dierbare echtgenote, de klaplopers van 
dienst en het puik van de Belgische joernalisten dat het elleboog
gevecht om-mee-te-mogen glansrijk heeft doorstaan op storm
achtige redaktievergaderingen, zijt gij op de vleugelen van onze 
•veriiesrijke Sabena naar het Verre Oosten afgereisd. Laat mij u 
ietwat laat doch des te geroeender de Belgische en dus tweetalige 
afscheidsgroet bieden : salut en de kost. 

Uw reis op zichzelf, sIre, wettigt natuurlijk niet dit Open 
Briefje. Want moest ik mijn azerty betokkelen telkens wanneer 
iemand van de stam Saksen-Koburg-Gotha en aanverwante 
gebieden de landsgrenzen overschrijdt, ik zou verplicht zijn 
iedere week hetzelfde tema te behandelen en nog te zorgen voor 
ettelijke extra-edities ook : het vaderlijk vlindervangen beneden 
het Panamakanaal, de alexandrijnen die klein broertje met vlugge 
ski's in de maagdelijke sneeuw van het Italiaanse bergland 
schrijft, de nachtelijke kultuurexploratie's van kunstminnaar 
Albert, het even uit winkelen van de Mooiste Vrouw Van Het 
Rijk in St Tropez en de rest. 

Nee, Sire, niet omwille van de reis dus, maar omwille van 
een zeer miniem voorval aan het begin van die reis, bij uw 
aankomst in het land van de rijzende zon. Een zo miniem voor
val, dat het haast wel lijkt of ik spijkers ga zoeken op laag 
water. Uw vraag namelijk aan vriendelijk glimlachende spleet-
ogige journalisten en uw antv,oord - of liever het uitbli|ven van 
uw antwoord - op hun wedervraag. 

Gij werd, sire, te Tokio opgewacht door de jongens van de 
Japanse pers. En daar België voor deze verre-oobtelijke inkt
koelies slechts een uiterst vaag begrip is en zeker niet de navel 
van de wereld, was de nieuwsgierigheid van de gele duivels vlug 
bevredigd en viel de perskonferentie praktisch reeds na de 
eerste vraag stil. Ons inheems joernalistenfauna, dat u vergezelt 
om uw woorden en daden te sieren met de kersebloesems van 
hun toegewijde hofschrijverij, vertelt ons hoe gii vlug van geest 
en manhaftig het hoofd hebt geboden aan deze onplezierige en 
door het protokol niet voorziene gaping in het gesprek • gij hebt 
de rollen omgekeerd en zélf een vraag afgevuurd op de rijst
papieren loernalisten. 

Gij hebt hen, slre, gevraagd hoeveel kranten er verschijnen 
in Japan. Intelligente vraag een man die zijn weetje weet, kan 
aan de hand van het antwoord en van een vlug rekensommetie 
een heleboel leren over het land dat hij bezoekt. Zo-en-zoveel 
kranten in Japan, vlug e\en omrekenen hoeveel dat per kop 
maakt, nog even vergelijken met het aantal kranten per kop in 
liet eigen duurbaar Belgenland en dat weten we dan \%eeral : 
er zijn meer of er zijn minder kranten in het rijk van de ï e n n o 
dan in dat van Fabiola. 

Maar toen kwam. sire, net als in de Vlaamse TV, een onhan
dige kat op de koord. De Japanse jongens leidden uit uw vraag 
af dat uw belangstelling sterk in de richting van het perswezen 
ging en beleefdheidshalve vroegen zij u dus, hoeveel kranten er 
verschiinen tussen de Noordzee en de Baraque \lichel. En toen 
heeft het Verre Oosten moeten beleven, dat een koninklijke mond 
vol tanden bleef en zonder antwoord. 

Het inderdaad zeer minieme voorvalletje heeft me, sire, eens 
doen nadenken over het nut en de noodzaak van koninklijke 
reizen in verre landen. Landen, waar de koninkliike bezoeker 
net als in zijn eigen kontreien alleen te zien knigt wat het proto
kol oirbaar, fatsoenlijk en bezienswaardig acht Landen, waar 
de koninklijke bezoeker zinloze en absoluut nutteloze vragen 
stelt, het antwoord in een hancjomdraai vergeet en bii voor
komend geva) - zoals thans - het ietwat belachelijk slachtofler 
wordt van zijn eigen voorgewende belangstelling. 

Nochtans, sire. is uw reis niet helemaal nutteloos. In het 
Land van de Hijzende Zon zijt gij te gast bij een keizer, die 
enkele jaren geleden nog gegarandeerd goddelijk was. Deze man, 
deze keizerlijke gastheer Hiro-Hito wiidt zijn dagen met uit
sluitend aan het stellen en beantwoorden van nutteloze viagen, 
aan de protokolaire en dekoratieve verpli( htingen van /nn hoog 
ambt. Hu is daarnaast nog een erkend en gekend natuurkundige, 
wiens wetenschappeliike belangstelling en arbeid op een hoger 
vlak liggen dan dat van uw papa. 

Deze ex-goddelijke, wetenschappelijk-ges hooide, vlijtige en 
verdiensteliike man vroeg zich nog niet zo lang geleden coram 
populi af, of zijn ganse kei/erli|k bedriif niet zinloos was en of 
hij in zim ganse keizerlijk le\en al veel nuttigs had gedaan. 

Een langdurige diepe oosterse meditatie over deze oosterse 
wijsheid wenst u 

dio Genes. 

INDEXGEKNOEI 

Het begint nu wel stilaan 
bij iedereen bekend te raken 
dat onze index der kleinhan
delsprijzen, die mede ties'ist 
over loonsverhogingen, op 
niet veel trekt, We lazen dat 
in Frankrijk ongeveer 250 
produkten de grondslag vor
men van de mdexbereke-
ning. waar in België dit aan
tal nauwelijks een 50-tal 
bedraagt ! En hiervan zijn 
dan nog 53 % voedingswa
ren, terwijl de arbeidersge
zinnen slechts 36 en de be
diendengezinnen zelfs 27 % 
van hun inkomen aan voe
ding besteden Openbaar ver
voer en huurprijzen worden 
bv. niet in aanmerking ge
nomen. 

Zelfs de tamme Boeren
bond is nu hiertegen in het 
geweer gekomen en eist dat 
de index niet langer tegen 
de landbouw zou worden uit
gespeeld. 

LANDSVERDEDIGING 

Weer is de mastodontbe
groting va,n landsverdediging 
een stuk omhoog geschoten. 
Om te voldoen aan onze NA-
VO-verpIichtingen, zoals dat 
heet 

Wij herinneren de B.S.P.-
ers eraan, dat zij in hun 
partijprogramma — ook nog 
in 1960! — de halvering van 
deze begroting voorstonden 
en niet de verhoging! Wel
licht hebben ze dit uit het 
oog verloren: da.n kunnen 
ze er langs deze weg terug 
kennis van nemen. 

VLAAMSE WELVAART : 

STEEDS ACHTERSTAND 

Uit een studie van het 
bruto nationaal produkt per 
arrondissement (1961), ver
schenen in het weekblad 
van het V.E V, (nr. 1 van 
1964), bhjkt dat de Vlaam
se arrondissementen^ samen 
met Naamse en Luxemburg
se, m overgrote meerderheid 
aan de staart bengelen. 

Nochtans wijst de auteur 
op de verbetering van de toe
stand. Inderdaad maken de 
Vlaamse gewesten snellere 
vorderingen dan de meeste 
Waalse. 

Het is echter nog veel te 
vroeg om zege te kraaien : 
indien het tiuidig expansie
ritme voortduurt, zal het nog 
minstens 10 tot 15 jaar du
ren vooraleer -de grote ach
terstand der V'aamse arron
dissementen ingehaald kan 
worden 

De voorwaarde hiertoe is 
natuurlijk een verdere in
tensieve industrialisering 
van Vlaanderen En vooral 
is d't in een versterkte ma
te nodig in Limburg, de 
Westhjek en hel Oudenaard
se. 

W A A L S F R O N T 

Het nieuwe feit in de Bel
gische polit'ek begin 1964 is 
natuurlMk de oprichting van 
het « Front walton », de 
Waalse federalistische par
tij. 

Het is nog te vroeg om uit 
te maken ot er rond deze 
partn - die eigenaardig ge
noeg gestart is te Char'eroi 
en niet te Luik, rond per-
soonljklieden uit Charleroi 

en niet uit Luik — een ern
stige machtsvorming zal 
ontstaan. Op dit ogenblik 
lijkt het er naar of de voor
mannen van het wallingan-
tisme de kat nog uit de 
boom kijken. 

Er is natuurlijk voor het 
« Pront wallon » een uitge
breid rekruteringsveld in po
tentie; de 650 000 handteke
ningen onder het Waals pe-
titionnement bewijzen het 

Wat de verhouding van 
het « Front » tot Vlaanderen 
betreft, staan alle wegen nog 
open. Gaat de Waalse partij 
— in afwachting van fede
ralisme — r demokratische 
rechten van de Vlamingen 
hic et nunc erkennen? Of zal 
de partij proberen, elekto-
rale wind m dé vleugels te 
krijgen door vooral te spe-
kuleren op het in WaUcnié 
overvloedig aanwezig anU-
Vlaamse ressentiment. 

En tenslotte : dreigt niet 
het gevaar — vooral wan
neer onze tweede veronder
stelling de luiste zou zijn —• 
dat de traditionele partijen 
in Wallonië hun eisenpro
gramma ten nadele van 
Vlaanderen scherper zouden 
gaan ste len om de wallin-
gantische konkurrentie bij 
de verkiezingen tegen te 
houden? 

De oprichting van het 
« Front wallon * kan ook 
voor ons een belangrijk feit 
worden Of het een Dositief 
dan wel een neeatief feit is. 
zal binnen afzienbare tijd 
moeten blijken. 

KEMPEN 

VERGETEN LAND ? 

In het informatieblad van 
het Ekonomisch Komitee 
voor de Kempen wordt het 
jarenlange talmen en twij
felen van de verantwoorde-

H E R N i E U W I N G 

Sommige onze lezers 
hebben verzuimd, bij de 
aanbieding van de abon
nementshernieuwing door 
de postbode hun leesgeld 
voor 1964 te betalen. Vaak 
is dat louter vergetelheid 
of afwezigheid 

Mogen we aan deze le
zers vragen, zo vlug moge
lijk hun leesgeld over te 
schrijven op postrekening 
nr 1476 97 van de Volks
unie Brussel 1 

Abonnementsgeld voor 
een laar • 200 F voor een 
half jaar 110 F, voor drie 
maanden 60 F. 

Dank ! 

lijke overheid inzake de ver
betering van de landinrich
ting der Kempen aange
klaagd. De Kempische land
bouw lijdt aan verschillende 
kwalen: erbarmelijke landwe
gen, onvoldoende watei beheer
sing, gebrekkige kavelinrich
ting. Sommige goede land
bouwgronden dreigen verla
ten te worden omdat de pro-
duktiekosten er te hoog wor
den. 

Het Ontwikkelingspro
gramma voor de Zuiderkem
pen schijnt ook vastgelopen 
te zijn Inderdaad voorzag 
het een eerste uitgave van 15 
miljoen, uit te keren in 1963 
aan studiekosten en 92 mil
joen voor uitvoering. 

1963 is voorbij en er wer
den nog geen opdrachten 
gegeven! 

Zo gaat kostbare tijd ver
loren Of ziJn alle studiebu
relen door werken in Wallo
nië in beslag genomen, zoals 
de wegenbouwsnecialistec 
voor de route de Wallonië? 

' I I I "I ' ««aillklll* J J L ' i™ I 

Het kasteel van Turnhout, hoofdstad van het vergeten land. 
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IIow do you do ? 

MINORIZATIE 

C V.P.-volksvertegenwoor-
diger Kiebooms deert in de 
«Gazet van Antwerpsn» ook 
maar zijn duit in het mino-
rizatie-zakje Dat woord mi-
norizatie komt in het kleur-
politiek krantenproza trou
wens vaker voor dan het 
« bid voor ons » in de litan-
tie van alle lieiligen Het is 
—i om het eens origineel te 
zeggen — « een'eigentijds 
woord ». 

Kiebooms gebruikt het in 
variaties. De Vlarningen, zo 
zegt hij zijn het slachtoffer 
van taa'minorizatie en de 
Walen van ekonomische mi-
norizatie. 

Na het schrijven van een 
dergelijke diepzmnige vast
stelling zal hij de nacht 
daarop wel rustig en tevre
den in het besef van de vol
brachte taak zijn ingesla
pen. 

Het kwart miljoen Vlaam
se pendelarbeiders, de schro
melijke wanverhouding ten 
nadele van Vlaanderen in
zake regeringskredieten en 
investeringen, de achterstel
ling bij de uitbouw van de 
Vlaamse infrastruktuur, de 
konjunktuurgevoeligheid van 
de Vlaamse ekonom e de 
benadeling van Vlaanderen 
bij openbare werken, de ver
troeteling van de Borinage 
ten koste van de Zuiderkem
pen zijn zoveel sluitende be
wijzen voor het feit dat de 
ekonomische minorizatie het 
tragisch voorrecht is van 
onze landgenoten over de 
taalgrens. 

Zoveelste hoofdstuk in de 
vervolgroman : « Hoe wiegt 
men Vlaanderen in slaap? >. 
Bij het spannende einde zal 
blijken : met een fopspeen. 

TAALMOEILIJKHEDEN 

OPGELOST 

« Minorizatie » is een ei
gentijds belgicistenwoord. 
« Pariteit » is dat evenzeer. 
In België moet alles paritair 
zijn, behalve de voordelen 
voor de Walen en de ver
plichtingen voor de Vlamin
gen. Maar de rest is paritair: 
tot en met de bemanning 
Tan het vliegtuig waarmee 

Boudewijn naar Japan is ge
vlogen. Zovee' Menapiers, 
evenveel Nerviers. 

En om dan toch nog iede
re vorm van di kriminatie 
onmogelijk te maken, liet 
het sakrosante protokol aan 
het personeel van het toestel 
weten dat de koning zich 
met hen slechts in het En
gels zou onderhouden. 

Ziedaar de geniale oplos
sing voor al e moeilijkheden: 
say it in English! 

Geen huiskens of toilettes 
meer aan boord van de vlieg
tuigen onzer roemrijke natio
nale verliesmaatschappij, 
maar dobbeljoesie's 

Alle gekheid op een stokje: 
ontroerend, zo 'n land v?aar-
in dne talen plus Antwaarps 
gesproken wordt en waar de 
vorst nog een andere taall. 
nodig heeft om zich met zijn 
waarde landgenoten te on
derhouden. 

BOUDEWIJN IN JAPAN 

Het zal sire Boudewijn als 
vorst van een overwegend 
Nederlands koninkrijk stel
lig interesseren, in Japan te 
vernemen dat de eerste Eu
ropese taal die ooit in Japan 
op ruime schaal bekend en 
onderwezen werd, het Neder
lands was. 

We menen zelfs dat het 
voor een Japans historicus 
onontbeerlijk is onze taal te 
kennen, wil hij de Japanse 
geschiedenis van de jongste 
4 eeuwen bestuderen. Tal 
van dokumenten in onze taal 
moeten in Japanse archieven 
en bibliotheken bewaard ge
bleven zijn. 

Maar of Boudewijn een zo 
gepassioneerd neerlandicus 
is? 

ARM 
OOST-VL.AANDEREN 

Van 1953 tot 1962 boekte de 
provincie Oost-Vlaanderen 
een aanwinst van werkgele
genheid in de industrie van 
nauwelijks 331 eenheden. Met 
andere woorden : 331 Oost
vlamingen méér dan 10 jaar 
geleden vonden in 1962 plaats 
in de Industrie hunner pro
vincie. 

Dat de aktieve bevolking 
met SQu veelvoud van dat ci j-

xooMi anders, aegl Vos, 
grote v(dksbewegingen losko
men. < Alles zou spoedig ver
mengd worden : de ziekte
verzekering, het federalisme, 
alle mogelijke grieven en ver
zuchtingen, een heleboel min 
of meer aanvaardbare eisen 
en bedreigingen en een mas
sa demagogie van de meesjs 
diverse groeperingen. Men 
zou het land voor een poli
tieke, sociale en ekonomische 
aardverschuiving kunnen 
plaatsen, waarvan zijn ge
schiedenis geen voorgaande 
kent >. 

Het proza van Van Eynde 
verraadt van langs om meer 
dé,t, wat in 's mans onderbe
wustzijn leeft : de schrik van 
een heel klein burgerman
netje voor grote en ingrij
pende veranderingen. 

MENSELIJKHEID 

Na de aanhouding van Syl-
vain D'Hoest verscheen in de 
pers — meestal op de eerste 
bladzijde, want krantendi-

ïe r is toegenomen In dezelf
de periode, vergt wel geen 
betoog. 

Oost-Vlaanderen heeft nog 
steeds niet de achteruitgang 
der textielindustrie weten 
goed te maken. Het blijft nog 
steeds de provincie van de 
massale pendel. 

Wat wordt daaraan door 
de regering verholpen ? Wat 
wordt bijvoorbeeld gedaan 
om de teloorgang van hele 
streken, zoals he t Oudenaard
se, stop te zetten ? 

Moest Oost-Vlaanderen in 
Wallonië liggen, hoeveel lui
der zou er over «minoriza
tie > gejammerd worden l 

HET HEK VAN DE DAM 

In de «Volksgazet» van 
verleden woensdag bezweert 
Jos Van Eynde in een hoofd
artikel onder de titel «Ge
vaarlijke spelen > de slechte 
geneesheren, de patroons en 
wie ' t verder aanbelangt, toch 
kalm te zijn en door hun on
verzettelijkheid geen onge
lukken te veroorzaken. Er 

60 JAAR 
GELEDEN 
S IDMAR? 

Vorige week brachten we in ons blad een bij
drage over Sidmar te Zelzate ; onze medewerker 
E. Slosse schetste daarin een beeld van wat het 
lewsachiig staalbedrijf aan de oever van het 
kanaal Gent-Terneuzen eigenlijk zal worden. 

Terwijl we onlangs een stapel dokumentatie 
doornamen met het oog op het schrijven van een 
reportage over het Deltaplan, stuitten we toevallig 
op de welhaast totaal vergeten geschiedenis van 
een voorganger van Sidmar. We zijn de geschiede
nis ter plaatse gaan onderzoeken en wat we daar 
vonden, lijkt ons interessant genoeg om er een 
stukje over te schrijven, temeer omdat de geschie
denis een schril licht werpt op een konstante in 
de Waals-Vlaamse verhoudingen, zoals deze o.m. 
in de zaak Sidmar nog eens aan de dag zijn 
geil eden. 

En hier dan de geschiedenis : 

Terneuzen is vandaag één reusachtig bouw
werf. De werken aan de grote zeesluis en de 
aanleg en bezetting der industriële terreinen 
doen gans de omgeving van het stadje gonzen 
van aktiviteit. Wie daar enkele uren rondneust, 
wordt getroffen door de omvang van de wer
ken die de industriële as Terneuzen-Gent moe
ten valorizeren. Maar het kan gebeuren dat hij, 
midden in zijn speurtocht naar de wereld van 
morgen, plots botst op een eigenaardig en voor
eerst onverklaarbaar overblijfsel van een voor
bije wereld : een grillige fabrieksruïne met 
bouwvallige hoge schoorstenen en enkele half 
ingestorte wrakkige fin de siècle-villa's. 

Deze met plantengroei bijna overwoekerde 
bouwvallen zijn de schamele overblijfselen van 
een grote droom waaraan zestig jaar geleden 
gans Terneuzen heeft geloofd : een groot staai-
kompleks dat, meer dan een halve eeuw vóór 
Sidmar, de gunstige ligging aan kanaal en 
Westerschelde had opgezocht om er te antici
peren op de moderne teorie dat staalbedrijven 
moeten liggen aan de losplaats der ertsschepen. 
Wat de geschiedenis nog pikanter maakt : de 
Terneuzense bouwvallen zijn een stuk Bel
gische industriële petite-histoire. 

Rond de eeuwwisseling was Terneuzen een 
plaatsje van om en nabij 9.000 zielen. Er stak 
in het stadje wel een belofte : zijn ligging aan 
de Schelde en het feit, dat het door spoorweg-
lijnen Terneuzen-Gent en Terneuzen-Mechelen 
verbonden was met het Belgische hinterland. 
Een man van betekenis voor dat stadje was dan 
ook de directeur van de spoorweg Gent-Ter
neuzen, de Belgische industrieel Nestor 
Wilmart, 

Wilmart was een man met een onblusbare 
energie en met een scherp oog voor de kansen 
van Terneuzen. Hij vatte het plan op, om aan 

recteurs weten dat een moor-», 
denaar « trekt > — een foto 
van de met kettingen aaxÈ 
een verwarmingsradiator ge 
ketende gevangene. 

Het nemen van die foto 
getuigde van weinig smaak 
en de gretigheid van de pers 
om ze af te drukken, was al 
evenmin een blijk van veel 
tact. 

Overdreven echter vonden 
we de verklaring van de « ge
rechtelijke instanties » die er 
op wezen, wat al moeite ze 
zich geven om politie-agen
ten en rijkswachters het res-
pekt voor de menselijke 
waardigheid bij te brengen. 

Van respekt voor die men-i 
selijke waardigheid hebben 
we anders niet veel bemerkt, 
toen enkele weken geleden de 
«teerkladders van Oostende >, 
aan elkaar geboeid lijk wijlen 
de boottrekkers van de Wol-
ga, van Antwerpen naar 
Brugge werden overgebracht. 

En respekt voor de„men-
selijke waardigheid betoon
de het « beste gerecht van de 
wereld» in 1944-1945 bitter 
weinig... 

het eindpunt van zijn spoorlijn, een groot staal-
komplekis te bouwen en uit te baten. Te dien 
einde stichtte hij een « société anonyme de« 
Forges et Acieries Neerlandaises » en bracht in 
België het nodige geld bij elkaar. 

De société anonyme kocht te Terneuzen 12 
hectaren grond en op 19. december 1899 werd 
de eerste steen gelegd van een groot kompleks 
dat o.m. drie Bessemer convectors van tien ton, 
twee koepelovens en drie stel walsstraten zou 
omvatten. Het bedrijf zou zijn energie betrek
ken uit een eigen electriciteitscentrale en dicht 
bij de fabriek werd meteen maar een villa-
wijkje voor het kaderpersoneel gebouwd. De 
eerste-steenlegging was voor Terneuzen een 
hele gebeurtenis, waaraan de « Terneuzense 
Courant » geestdriftig proza wijdde : « Het was 
gisteren een merkwaardige dag voor onze 
gemeente ». Ook Leopold II en de koningin van 
Nederland vonden het een merkwaardige dag 
en stuurden een persoonlijke boodschap van 
gelukwensen aan de initiatiefnemers en aan de 
gemeente. Voor Terneuzen ging de poort op een 
gouden toekomst open... 

In 1903 was het kompleks klaar. Vijf hoge 
schoorstenen rezen boven het polderland en de 
Terneuzense handelaars hadden hun speciale 
schikkingen reeds getroffen met het oog op de 
duizenden die in het nieuwe bedrijf zouden 
kOQien werken. 

Zes miljoen Belgische F waren geïnvesteerd 
om een staalproduktie van 140.000 ton per jaar 
te waarborgen. Maar toen bleek, dat de n.v. wat 
kwistig met het geld was omgesprongen : de 
onderneming bleek wel gezond en leefbaar, 
doch het werkkapitaal ontbrak. 

Inmiddels had men in Wallonië (en dat is de 
paralleel met Sidmar !) met lede ogen de ves
tiging van het grote bedrijf dicht bij de zee 
gezien. De te verwachten produktie was belang
rijk genoeg om de Waalse staahnagnaten 
's nachts wakker te doen liggen. Zij hadden het 
echter in 1903 nog niet nodig om via de arbei
dersbeweging het staalkompleks bij de zee te 
gaan bestrijden ; er waren andere en doeltr^-
fender middelen... 

Ernest Wilmart had geen fortuinen achter 
zich. Hij had het kapitaal voor zijn onderne
ming bijeengebracht door aandelen te plaatsen 
op de beurs. Dat was zijn achillespees. In alle 
stilte begonnen zijn Waalse konkurrenten voor
zichtig aandelen op te kopen en op een goede 
dag stelde Ernest Wilmart vast dat er te Ter
neuzen weliswaar een staalbedrijf stond, maar 
dat het bedrijf niet aan hem doch aan de heer 
Gustave Boel uit La Louvière behoorde. 

De rest van de geschiedenis laat zich raden : 
de fabrieksinstallaties te Terneuzen werden 
ontmanteld en overgebracht naar Wallonië. De 
gebouwen bleven -er staan, vervielen ieder jaar 
wat meer tot puin en zijn vandaag de laatste 
stomme getuigen van de grote staaldroom rond 
de eeuwwisseling. 

Maar dat Wilmart scherp en juist had geke
ken, bleek meer dan een halve eeuw later, toen 
de plannen voor een groot staalbedrijf in de 
omgeving van de Terneuzense ruïnes bouwrijp 
waren geworden. Sidmar is het antwoord van 
de techniek en van de evolutie op de Waalse 
sabotage van 1903. Geen protest was thans hiid 
genoeg om dit antwoord te overstelpen... 

Toon van Overstraeteo. 



wegennet op talloze plaatsen 
terug in de toestand te bren
gen, waarin het zich bevond 
aan het einde van de vorige 
winter : vernietigd wegdek, 
gaten en putten, puin en 
vuiligheid 

De autostrade Brussel « 
Oostende, waarvan een vak 
vorig jaar wekenlang 
moest gesloten worden we
gens herstellingswerken, 
verkeert opnieuw in een la
mentabele toestand, o.m. in 
de omgeving van Ternat. 

Bij gebrek aan goede we
genbouw wordt dan toch 
voor « goede » signalisatie ge
zorgd. Te Ternat werden 
langs de autostrade tiental
len en tientallen waarschu
wingstekens geplaatst Met 
als tekst « route dégradée — 
weg in slechte staat ». 

Het Frans vooraan, zoals 
dat in Vlaanderen hoort! 

Een kleinigheid misschien. 
Maar in ieder geval een 
wetsovertT-eding die — ge
lukkig — '°dere dae door 
duizenden automobilisten 
kan worden vastgesteld. 

Ons hinderen die olaten 
niet : ze kweken immers fla
minganten ! 

MINISTER 
BOVEN DE WET ? 

in het Departement drie 
Franstalige direkteurs - ge
neraal tegenover 1 Vlaming. 
Die wanverhouding is thans 
opgelopen tot vijf tegen één. 

Tegen de jongste benoe
ming van een Franstalige 
direkteur - generaal werd bij 
de Raad van State verzet 
aangetekend en de Raad 
vernietigde de benoeming. 
De dag nadien verscheen in 
het « Staatsblad » een Ko
ninklijk Besluit tot benoe
ming van dezelfde Waal in 
dezelfde funktie. 

. . . 2 0 MEENT BOHY... 

En ten overstaan van de 
Raad van State verdedigde 
Bohy zich met volgend ar
gument : « Br d'ent opge
merkt dat, waar de wetge

ver het behoud van een pas
send evenwicht in het getal 
der betrekkingen die voor 
elke taalgroep worden voor
behouden voorschrllft, hij 
aan de benoemende overheid 
de macht gelaten heeft tot 
het beoordelen van de voor
waarden waaronder dit even
wicht moet worden toege
past >. 

M.a.w. de minister mag be
schikken over de taalwet zo
als het hem goeddunkt en 
Indien hij van mening is 
dat een verhouding '-Mf-één 
bi'lijk is, dan is zijn wil wet. 

Grote overwinningen toch, 
die taalwetten! En grote 
vooruitgang sedert de dag 
dat De Saeger, Verroken en 
tutti ouanti kwamen bewe
ren dat « het * gebeurd was. 

Dp eerste de beste Waalse 
minister kan vandaag, net 

zo goed als 130 jaar geleden, 
zeggen dat we zijn dingen 
mogen kussen. En de Vlaam
se kleurpolitiekers doen het 
nog op de koop toe i 

GILSON TV-STER ? 

Alsof het nog niet genoeg 
was dat eerste-minister Tliéo 
onze leefkamer in 1964 re 
gelmatig zal binnendringen 
langs het scherm, heeft nu 
ook de vriend « Neen-Qil-
son » zulks beloofd. En wel 
in de loop van een toespraak 
op 17 januari, die van een 
normaal Vlaming buitenge
wone inspanning vergde. Niet 
om de diepzinnige inhoud, 
maar omdat de brabbeltaal 
van Ziine Excellentie toch zo 
moeilijk om volgen was! 

Onze Waalse minister van 
Openbare werken, de heer 
Bohy, heeft op zijn departe
ment de jongste tild -^nkele 
benoemingen gedaan, waar
door de achterstelling e'er 
Vlamingen no? wordt ^er-
groot. Tot voor kort waren er 
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gelmatig zal binnendringen 
langs het scherm, heeft nu 
ook de vriend « Neen-Qil-
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VETO VAN FABRIMETAL 

Naar aanleiding van de 
staking in de West- en Oost-
V aamse metaalbedrijven 
hebben we er in ons blad 
van vorige week reeds op ge
wezen dat de arbeiders, en 
in hun spoor eindelijk ook 
de sindikaten, de loondiskri-
minatie tussen Vlaamse en 

) Waalse arbeiders hebben 
ontdekt. 

Aangezien het stakings
front m ^Vest- en Oost-
Vlaanderen vanaf maandag 
20 dezer nauwelijk zou wor
den uitgebreid, was het pa
tronaat uit deze beide pro
vincies bereid, aan de arbei
ders een loonsverhoging van 
7 % toe te kennen. Zulks 
stuitte echter op het veto 
van Fabrimetal, de door 
Waalse en Brusselse groepen 
gekontro'eerde vereniging 
van werkgevers uit de me
taalnijverheid. Fabrimetal 
was van oordeel : als er een 
loonsverhoging komt, dan 
komt ze er over geheel het 
land. 

Met andere woorden : ui 
ieder geval moet het loon-
verschil tussen Vlaamse en 
Waalse arbeiders — gemid
deld 7 F per uur! — besten
digd blijven. 

Want zonder de pendel 
gaat het niet in Brussel en 
Wallonië. 

KLEINIGHEID I 

De enkele dagen lichte 
vorst einde december en be
gin januari hebben volstaan 
om ons onvolprezen Belgisch 

WAT MET 

ONZE 
Stelselmatig en met verdacht veel ijver 

•wordt de laatste jaren de mening ver
spreid dat er in de toekomst een steeds 
groter verband zal bestaan tussen de ren
tabiliteit van een onderneming en haar 
omvang, in die zin dat voor een normaal 
rendement een steeds groter bedrijf nodig 
zal zijn. Door zowel private als officiële 
personen en instanties worden onze men
sen langzaam maar zeker vertrouwd 
gemaakt met een maatschappelijk toe
komstbeeld waarin weinig of geen plaats 
meer zal zijn voor kleinere ondernemin
gen. Speciaal wat de landbouw betreft 
wordt het dan voorgesteld alsof de steeds 
grotere moeilijkheden waarmee onze 
iVlaamse familie-bedrijven, vandaag meer 
dan gisteren en morgen meer dan van
daag, af te rekenen hebben, eigenlijk 
behoren tot de onafwendbare gang van 
de geschiedenis. 

Het hoeft dan ook niemand te verbazen 
dat steeds meer mensen ervan overtuigd 
geraken dat een familie-bedrijf stilaan 
een soort anachronisme aan het worden 
is, iets dat zichzelf en de geschiedenis 
heeft overleefd en beter geschikt is voor 
een openlucht-muzeum dan voor de 
levende werkelijkheid 1 

Dit is inderdaad het kader waarin men 
de hedendaagse slogans over « te veel 
boeren » en hun « te kleine gemiddelde 
bedrijfsomvang » moet zien. We twijfelen 
er echter sterk aan of deze slogans in 
overeenstemming zijn enerzijds met de 
werkelijke toestand van het ogenblik en 
anderzijds met de mogehjkheden van de 
toekomst. 

Zijn er te veel landbouwers ? Telt 
Vlaanderen een groot aantal te kleine 
familie-bedrijven ? Het is niet gemakke
lijk om konkrete cijfers naar voor te 
brengen en te zeggen : om renderend te 

BOEREN? 
zijn moet een landbouw-onderneming de 
beschikking hebiien over zoveel 01 zoveel 
hektaren. Teveel faktoren spelen daarbij 
hun rol : de vruchtbaarneid van de 
grond, de teelten, de wijze van bebou
wing, de marktprijzen van de produküe-
middelen en van de produkten zelt, enz., 
enz. Het is daarenboven onze bedoeiing 
niet in het beperkt Kader van dit artikel 
een antwoord te geven op deze nochtans 
belangrijke vraag. Maar desondanks wii-
len we in geen geval nalaten de aandacht 
van de lezer te vragen voor de toestand 
in het buitenland. Want wat zien we ? 
Op honderd arbeidskrachten werkt in 
België 8 man in de landbouwsektor, in 
Nederland 10 man, m West-Duitsland 13 
man, in Frankrijk reeds 24 en in Italië 
zelfs 28 man ! Zijn er te veel boeren bij 
ons ? Is de gemiddelde bedrijfsomvang 
hier te klein ? « Voor het geheel van de 
verkoopsaktieve land en tuin-bouwsektor 
bedraagt de gemiddelde bednjtsopper-
vlakte 6,2 ha. Dit gemiddelde stijgt tot 
9,3 ha voor de beroeps-landbouwbedrij-
ven, daalt tot 1,5 ha in de gelegenheids-
sektor en bereikt 1,1 ha. voor de beroeps
tuinbouwbedrijven. (...) De beroepsland-
bouw groepeert 1.150.028,4 ha., d.i. 90,9 % 
van het geheel van de verkoopsaktieve 
sektor » (Regeringsverslag over de evolu
tie in de land- en tuinbouwekonomie - 7 
november 1963). In West-Duitsland heeft 
25 % van de bedrijven een bednjfsopper-
vlakte kleiner dan 2 ha., bij 21 % ervan 
ligt deze oppervlakte tussen de 2 en 5 ha., 
terwijl de kategorie 5-10 ha. nog eens 
20 % groepeert. Of anders gezegd : 66 % 
van de West-Duitse bedrijven blijft onder 
ons eigen gemiddelde I 

We zouden dus ongelijk hebben de 
huidige toestand als werkelijk rampzalig 
voor te stellen, vooral omdat een goed 
georganizeerd en geleid klein-bedrijf nog 

... slechls afhankelijk van 

over heel wat kansen beschikt en in elk 
geval over meer dan door de algemene 
opinie vandaag wordt aangenomen. De 
mogelijkheden om de Vlaamse gezinsbe
drijven terug renderend te maken zijn 
groter dan de regeringen van de voorbije 
15 jaar scüenen te weten. Of wilden ze 
het niet weten ? Op de J^andbouwkonfe-
rentie van Stresa m 1958 werd aanvaard 
dat het familie-bedrijf in zekere zin de 
bazis moest uitmaken van alle landbouw
politiek in 4e ËEG-landen. Uitgaande van 
de familiale struktuur van de landbouw
sektor in de zes EEXi-lidstaten, was ieder
een erover akkoord om deze struktuur 
als vertrekbazis te nemen voor de te 
nemen maatregelen. Dat gold en geldt ook 
vandaag nog voor België, Maar wat zien 
we gebeuren ? De gezamenlijke jaarlijkse 
staatstoelage (in 1962). per kop van de in 
de landbouw werkzame personen, be
droeg in België ongeveer 3.750 F. In Italië 
wordt dat 5.000 F, in Frankrijk 15.000 F, 
in West-Duitsland 21.250 F en in Neder
land niet minder dan 37.500 F ! (volgens 
gegevens in « Der Spiegel > van 20 
november 1963). 

Wat de regering wil wordt dus met de 
dag duidelijker. De groot-industrie heeft 
ongeschoolde werkkrachten nodig. De 
regering, links zowel als rechts, springt 
in houding en heeft reeds een plannetje 
klaar om aan de wens van hel groot
kapitaal te voldoen. De metode is meer 

de grond en hel weer..i 

dan duidelijk geworden : we maken de 
landbouwers het leven zuur, de kleinere 
ondernemingen (« niet-leefbare gezins
bedrijven » noemt men dat) worden 
langzaam doodgewurgd en er blijft zoon-
liet wel niets anders meer over dan werk 
te gaan zoeken vo de fabriek. Ongeschool
de arbeid meestal, want de dagelijkse 
ervaring beelt m dit verband reeds alle 
kommentaar o\erbodig gemaakt I 

Daarenboven schijnt onze bedendaagse 
maatschappij iets te bebben, niet alleen 
tegen onafhankelijk denkende mensen, 
maar zelfs doodgewoon tegen mensen als 
onze Vlaamse landbouwers die slechts 
afhankelijk zijn van bun grond en alleen 
rekening moeten houden met het weer. 
Zoals de Vlaamse boer op zijn traktor zit, 
zijn schone kop in de wind en zijn ogen 
vrij naar alle kanten uitkijkend, schijnt 
hij niet te passen m het wereldbeeld dat 
ons van hogerhand wordt voorgehouden. 
Maar de Vlaamse boer die verstandig en 
ervaren genoeg is om te weten wat hij 
te doen en te laten heeft, kan op ons 
rekenen. Zonder verpozen zullen wij aan
klagen wat verkeerd is en onze boeren 
bedreigt, zullen wij verdedigen wat voor 
het renderend maken van hun arbeid 
noodzakelijk is. Ons nationalisme houdt 
rekening met alle standen van de Vlaam
se maatschappij. De boerenstand is daar 
een zeer belangrijk deel van ! 

dr R. Van Leem putten. 



PE VOLKSUNIE ' 

Toen onlangs de framtarleTen werden verhoogd, t racht te minister Bertrand 
de pil te vergulden door te wijzen op d e dramatische toestand van het open
baar vervoer en door de noodzaals te bepleiten om de t ram in het verkeer 
zijn eigen bedding te geven, los van he t overige verkeer. Als troost voor de 
opslag beloofde hij Brussel een zgn. « halve metro », de ondergrondse aanleg 
van een t ramnet in het stadscentrum en langs de kleine ring; een nieuws 
Brusselse grap die ons een slordige zeven miljard zal kosten. 
Dit project van Brusselse grootheidswaan is maar een schamele troost voor 
de Antwerpse en Gentse tramreiziger, die geen enkele kompensatie krijgt 
voor de tramopslag. Maar vermits minister Bertrand het graag over Brussel 
heeft, zullen we het zélf ook eens over de Brusselse t ram hebben. Het ogen
blik is trouwens uiterst geschikt : deze week werd in de Kamer een driedub
bele interpellatie gehouden over de opslag der tramtarieven. Onze woord
voerder mr D. Deconinck kwam tussenbeide met een uiterst gedokumenteer-
de rede die de wortel van het kwaad blootlegde : de kapitalistische geld-
honger en de smerige praktijken der holdings. 

•^.. a, 

WAAROM 
WORDT 
DE TRAM 
DUURDER ?, 

De maatschappij die te Brussel het 
ibramverkeer uitbaat, heet MJ.VJB. 
(Maatschappij voor Interkommunaal 
Vervoer te Brussel). Zij werd in 1944 
opgericht nadat de koncessie van de 
maatschappij Tramways Bruxellols 
was vervallen. De helft der aandelen 
van de M.I.V.B. - nJ, 700 miljoen op 
1.400 miljoen - zijn echter nog in 
handen van de T.B.; de andere helft 
Is in het bezit van openbare bestu
ren : staat, provincie en gemeente. 

Het zijn de financiële voorrechten 
en misbruiken van de T.B., die ieder 
gezond beheer en sluitende exploi
tatie van de M.I.V.B. onmogelijk 
maken. De T.B. immers is er in ge
slaagd, een voor haar buitengewoon 
winstgevende formule te doen aan
vaarden : kapitalisatie van de winst, 
nationalisatie der verliezen. 

Hoe bleven die 700 miljoen aande
len in handen van de T.B.? Het ant 
woord op die vraag kan gelden als 
schoolvoorbeeld voor de wijze waarop 
in België de politiek de finantiële be
langen der grote groepen behartigt. 

Toen in 1944 de koncessie van de 
T.B. verviel na jarenlange winstge
vende exploitatie, ging volgeiis het 

naar het openbaar bestuur. Voor de 
investeringen n a 1924 mocht het ka
pitaal worden vergoed onder aftrok 
der afschrijvingen, wat op zichzelf 
reeds een toegeving aan de T.B. was. 
Erger nog : die afschrijvingen wer
den gedaan tegen 1,1 %, dan wan
neer 4 a 5 % normaal zou geweest 
zijn. 

Zodoende kon de T 3 . bij het einde 
der koncessie 160 miljoen vorderen 
(plus nog een 60 miljoen uit andere 
minder propere transacties), waarop 
een fiskaal coëfficiënt van 4 werd 
toegepast. Met andere woorden : 
de T.B, kreeg voor 700 miljoen F 
aandelen. 

De T.B. kreeg echter nog andere 
geschenken. Bijvoorbeeld 1 % op de 
bruto-inkomsten, hetzij ongeveer 10 
miljoen per jaar voor prestaties die 
Ze niet moest verrichten en die beti
teld worden als « overname van het 
intellectueel kapitaal •». Daarenboven 
nog een premie van 2 miljoen, gelijk 
aan die voor het personeel, zolang 
er een voorzieningsfonds bestond. 

De T.B. verkeert door die onge
looflijke vrijgevigheid van het open
baar bestuur in zo voorspoedige doen 
dat ze in staat is dividenden uit te 
keren van 10 tot 12 %. 

De 700 miljoen F aandelen leveren 
de T.B. jaarlijks een vast dividend op 
van 4,5 %, hetzij een som van 31,5 
Miljoen vrij van immobiliënbelasting. 

Deze laatste wordt immers gedra
gen door de M.I.VB.; zij beloopt 
thans 7,615 miljoen! 

Het dividend — dat wordt behan
deld als een vaste rente en dat ge
ïndexeerd is, wat zelfs met obligaties 
nooit het geval is — werd tot 1960 
uitbetaald op de winst en op het aan
gelegde voorzieningsfonds. Sinds 1961 
— het tijdstip waarop de exploitatie 
nadelig werd — schrijft men het zon
der meer in op de onkostenzijde ! 

Niettegenstaande dat boekte de 
M.I.V.B. in 1961 nog een winst. In 
1962 echter was er een verlies van 15 
miljoen; indien men echter het divi
dend niet vooraf als onkosten had 
aangerekend, zou er een winst van 25 
miljoen geweest zijn. 

J^oSfiuï^^'^lIf Sl*i."^ ^°'-'* SVERTEGENWOORDIGER D. DE
CONINCK DEZE WEEK OPHEFMAKENDE ONTHULLINGEN OVER 
DE INVLOED VAN DE HOLDINGS IN D̂ E BiSjSSELSE TRiM 
MAATSCHAPPIJ. DE TRAMREmèERS EN HCT TRIMPERSO 
NEEL ZIJN HET SLACHTOFFER VAN EEN GROVE KApTTrifll 
TISCHE UITBUITING. POLITIEK EN GELDHONGER GA AN HAND 
LTEN P S l?.^l ^11^4™°'^^^ VAN DE BRUSSELSE TRAMWN° 
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De waarheid is dus, dat de opslag 
der tramtarieven alleen moet dienen 
om de holding van de T.B. te verrij
ken. 

Vanwaar komt de invloed en de 
grote macht van de T.B. ? 

Achter de schermen van de T.B. 
staat de machtige groep Elektrobel, 
die meer dan 50 % der aandelen 
heeft. Deze heeft, ten tijde van de 
rood-blauwe regering Van Acker, het 
aanüeel van de T.B. zo hoog kunnen 
doen schatten onder druk van de 
toenmalige senaatsvoorzitter Gillon 
die daarom tot voorzitter was aange
steld geworden. 

Elektrobel kontroleert tevens de 
Société Bruxelloise de Gaz et d'Elec-
tricité en bezit samen met Intercom 
— eveneens afhankelijk van de groep 
Elektrobel — participaties in Inter-
brabant. Deze kruisverbindingen ko
men goed van pas : de levering van 
electriciteit door Interbrabant, door 
tussenkomst van de Soc. Brux. de Gaz 
et Electr., brengt aan deze laatste 7 
miljoen per jaar op alleen maar om
dat zij als tussenpersoon fungeert. 

Het is voor de Vlamingen daar
naast buitengewoon interessant, te 
weten dat dezelfde groep Elektrobel 
rechtstreeks en onrechtstreeks enke
le tientallen jaren geleden voor een 
appel en een ei gronden te Wezem-
beek-Oppem opkocht, die in de jong
ste jaren werden verkaveld en tegen 
reusachtige winsten werden verkocht 
aan nauwkeurig geselektioneerde 
franstaligen. Aan het bisdom werd 
zelfs een terrein aangeboden onder 
beding dat het een franstalige paro
chie moest worden. 

Er zij hier nog gewezen op het 
aandeel van de T.B. in de gewezen 
Entreprise Immobilière Bruxelloise, 
die overal langs de tramlijnen en 
toekomstige eindpunten de gronden 
opkocht om ze te verkavelen. 

Dat is de waarheid over de Brussel
se tram. Dat zijn de achtergronden, 
waartegen men de verhoging der 
tramtarieven moet zien. 

Van deze loense politieke en kapi
talistische praktijken zijn in de eer
ste plaats de tramgebruikers — veel
al arbeiders, bedienden en hun ge
zinnen — de slachtoffers. Vervolgens 
ook het trampersoneel dat door de 
vraatzucht der holdings beroofd 
wordt van een rechtmatige premie 
van 2 miljoen per jaar. 

Terecht eiste volksvertegenwoor
diger D. Deconinck deze week dan 
ook met klem in de Kamer, dat een 
einde zou gesteld aan het onverant
woord gunstregime en de invloed van 
de T.B. in de M.I.V.B., bv. door over

name van haar aandelen in redelijke 
voorwaarden. 

Op die wijze zou het, steeds volgens 
onze woordvoerder, mogelijk zijn de 
verhoging der tramtarieven ongedaan 
te maken en het personeel opnieuw 
te laten genieten van een deel der 
winst onder de vorm van premie. 

Het algemeen belang — het belang 
van de tramgebruiker en van het 
trampersoneel — eist dat een einde 
wordt gesteld aan de bevoorrechte en 
gekoesterde privé-belangen van enke
le geldhaaien en van machtige groe
pen. 

tvo 

DE BOEMAN OER INFLATIE 
(vervolg van blz. 3) 

Een gebeurlijke loonstop, waarover 
zo veel gerucht wordt gemaakt in ka
pitalistische kringen, is zo belangrijk 
dat wij hem in een afzonderlijk ar
tikel zullen behandelen. 

Echter willen wij nu reeds verkla
ren dat loonstop met kracht dient 
verworpen, zolang de loontrekkenden 
hun rechtmatig aandeel in het na
tionaal inkomen niet hebben verkre
gen ! 

B E S P A R I N G E N IN 

O V E R H E I D S U I T G A V E N 

Voor ons staat het vast dat hier de 
enige afdoende oplossing ligt, die al
le inflatieverschijnselen kan afrem
men en de staatsfinanciën kan sa
neren. 

Zijn wij demagogen, wanneer wij 
zeggen dat miljarden worden ver
kwist bij de toepassing van het 
schooipakt, in de bodemloze put van 

de R.M.Z. en vooral bij het departe
ment van Landsverdediging ? 

Zijn wij demagogen, wanneer wij 
aanklagen dat de begroting van 
Landsverdediging met 1,5 miljard is 
gestegen t.o.v. vorig jaar ? 

Zijn wij demagogen, wanneer wij 
menen, dat een aanzienlijke vermin
dering van het militair budget zich 
opdringt ? 

Wij stellen zelfs voor, dat deze be
groting gehalveerd moet worden : de 
vrijkomende 10 miljard (en meer) 
zouden kunnen gebruikt worden voor 
de aflossing van de kortlopende bui
tenlandse schuld, voor de financie
ring van de noodzakelijke sociale en 
ekonomische werken. 

Een gedeelte kan dan worden ge
blokkeerd om de inflatie de pas af te 
snijden. Maar minister Segers heeft 
straaljagers nodig, die op enkele ja
ren tot schroot devalueren... 

E. Slosse 
Hoofd V.U.-Studiedienst. 
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lm onze vorige bijdragen hebben we de weerslag 
van het Dehap lan op het Deltagebied in de en
gere zin van het woord — het eigenhjke mon
dingsgebied der drie grote s t romen — behandeld. 
H e t vergt echter nauwelijks een betoog dat de 
gevolgen van de revolutionaire wijziging van het 
mondingsgebied zich verder zullen laten gevoelen, 
met name ook in Vlaanderen . 

• • • EN DE DELTA 

VLAANDEREN.. 

De twee grote Vlaamse havens A n t w e r p e n en 
G e n t zijn immers ui tgesproken Del ta -havens . 
Zeeuws-Vlaanderen vo rmt met Oost- en Wes t -
Vlaanderen een historische, ekonomische en so
ciologische eenheid. Dit zijn vaststell ingen die wel 
n i emand vreemd zijn. Doch er zijn er nog een 
hele reeks a n d e r e . . . 
E n daarover willen w e het hebben . 

België en in Rijksnederland als pe-
riferisch werden beschouwd en be
handeld. 

En de slagader die dit kloppende 
har t der Nederlanden voedt, is de 
stromendelta, het zozeer verwaarloos
de en geïsoleerde Zeeland. Deskun
digen hebben in dit verband gespro
ken van het « Zeeuwse vacuum > Het 
Deltap'an gaat nu met deze toestand 
(deze « hartkwaal » der Nederlan
den) opruimen : het Zeeuwse vacuum 
wordt gevuld en meteen is infra-
stfuktureel de „mogelijkheid gescha
pen voor een der grootste industriële 
kompleksen van West-Europa. 

' tt . ^/..V1^ 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS 

Vanaf de 11de tot de 17de eeuw 
•was de Scheldedelta steeds een inter
nationaal georiënteerd havenbekken. 
Twee Vlaamse steden — Brugge en 
Antwerpen — zijn achtereenvolgens 
de voornaamste centra van het gan
se gebied geweest. 

Doorheen die ganse periode zijn de 
belangen van de bewoners der zuide
lijke Delta-oevers in de hoogste ma
te gelijklopend geweest. 

In 1585 veroverden de Spanjaar
den onder Alexander Farnese de stad 
Antwerpen; de beide Schelde-oe-

r 

vers bleven echter in handen van de 
Nederlandse republiek. Tot In 1648 
bleven de Scheldemonden manu mi-
Utari gesloten en het vredesverdrag 
van 1648 bepaalde dat « les rivieres 
de l'Escaut et les bouches d€ mer y 
aboutissant seront closes du costé 
desdits seigneurs Estatz ». Dat kwam 
er op neer dat de goederen van en 
naar Vlaamse havens moesten omge
slagen worden en onderworpen ble
ven aan tolrechten. Antwerpen zocht 
in zijn strijd tegen deze beperkingen 
de Zeeuwen als bondgenoten en ver
wittigde reeds in 1610 Zeeland ervan, 
dat de onderlinge konkurrentie der 
bewoners van de zuidelijke Delta
oevers tenslotte ten goede moest ko-

'"Mita'iii,,» 
• III III» ililIN 
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Zo zuüen de reusachtige uitwatenngssluizen m de ajbluildijktn ei uit zicii. 

men aan Holland en vooral Amster
dam. Dit bleek een juiste profetie en 
gans Zeeland zag de gegrondheid er
van bevestigd door de sterke devalua
tie van de ekonomische betekenis 
der ganse Schelde-delta. 

Er is niets nieuws onder de zon : 
de Spaans-Nederlandse frontlijn in 
1648 en de onderlinge naijver tussen 
Vlaanderen, Brabant en Zeeland wa
ren een noodlot voor de Schelde
delta. De ongelukkige grens van 1830 
en de naijver tussen Antwerpen en 
Rotterdam zijn hinderpalen voor de 
harmonische opgang van gans het 
Deltagebied in ziin ruime^-e beteke
nis. 

De wereld wordt iedere dag een 
beetje kleiner en een gevolg daarvan 
is dan toch, dat men de grens van 
1830 als een ongelukkig toeval is gaan 
beschouwen en dat men oog heeft 
gekregen voor de werkelijke, op de 
toekomst gerichte belangen, van 
Rans het gebied dat — hoewel nog 

teeds staatkundig gesplitst — de 
jSJederlanden vormt 

ELIK IN DE TOEKOMST 

In Nederland spreekt men vandaag 
reeds van de Randstad Ho land : de 
samengroei van Amsterdam, Den 
Haag en de andere grote Hollanri^p 
steden tot èén enkele reusachiio 
miljoenenagglomeratie. Morgen zal 
men spreken van de Randstad West-
Europa : het dichtgevolkte en zich 
snel ontwikkelende gebied tussen 
Duinkerke en het Usselmeer. Het 
ha r t van deze Randstad West-Euro
pa wordt gevormd door Vlaanderen 
en Nederland beneden de Moerdijk, 
twee gebieden die respektievelijk in 

Ptev» 

Antwerpun-Gent-Rijsel : de beruchte ES 
geprojekteerd op een kaart die het belang 
van het Deltagebied voor Vlaanderen en 
gans Noord Frankrijk treffend illustreert. 

Deze ontwikkeling is niet uitslui
tend afhankelijk van het Deltaplan; 
het Deltaplan zal er echter een nood-
aakelijke ea uiterst stevige impuls 
voor zijn. 
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D E EENHEID 

Binissel en D ^ Haag houden i ^ d s 
1830 moedwillig de ogep gesloten 
yoor de historische eenheid der Ne-i 
derlanden en Benelux bijvoorbeeld 
Is tenslotte nog steeds niet de ste
vige eenheids-impuls geworden die 
velen ervan hadden verwacht en 
verhoopt. 

Maar de ekonomische werkelijkheid 
van de 20ste eeuw is het (afgezwakt) 
historisch samenhorigheidsgevoel op
nieuw gaan versterken en zulks kwam 
tot uiting in steeds drukker gemeen
schappelijk overleg boven en bene
den de ongeluksgrens van 1830. Dat 
dit overleg veelal niet uitging en 
niet bevorderd werd door « Brussel », 
past wonderwel in een mentaliteit 
die steeds meer en meer het « Belgi-
que a papa > wordt genoemd. 

Belangrijke data in de (nog zeer 
korte en recente) geschiedenis van 
dit overleg waren bijvoorbeeld de 
twee Benelux-kongressen van 1957. 
Op 11 oktober kwamen in 's Herto-
genbosch een aantal vertegenwoor
digers bijeen van de provincies 
Noord-Brabant en Antwerpen en de 
beide Limburgen, die samen toch 
het ene Brabant en het ene Limburg 
vormen. Op 28 oktober kongresseer-
den te Brugge vertegenwoordigers 
van Vlaanderen (Oost-, West- en 
Zeeuws-Vlaanderen) en Zeeland. 

Op beide kongressen — die gevolgd 
werden door een hele reeks colloquia 
en vergaderingen op lager en/of an
der niveau — werd gezocht naar de 
krachtlijnen waarlangs de ontwikke
ling van het Nederlands kerngebied 
boven en beneden de Rijksgrens zich 
zou ontwikkelen. Beide kongressen 
kwamen tot het uitdrukkelijk besluit 
dat de ekonomie van het kerngebied 
a^s één gesloten en logische eenheid 
diende te worden beschouwd. 

Deze vaststelling en de overwegin
gen die er toe hebben geleid, hadden 
reeds lang moeten omgezet zijn 'n de 
oprichting van een reeks permanent* 
en gemeenschappelijke lichamen,v die 
de eenhelds-ontwikkieling stevig ter 
hand moeten nemen. 

Een provincialistische mentaliteit, 
een aftands staatsnat-onaUsme en 
een traditionele on-Nederlandse en 
bekrompen politiek hebben het tot 
nog toe verhinderd. Dit is des te on
vergeeflijker, nu door de opruiming 
van het geschil omtrent de Schelde-
Rijnverbinding tabula ra^a wordt ge
maakt met een reeks weliswaar on
dergeschikte maar dan toch reéele 
bezwaren. 

DE WESTERSCHELDE 

We schetsten hierboven de histo
rische omstandigheden die geleid 
hebben tot een sterke devaluatie van 
de ekonomische betekenis van het 

ïHondlngögebïed der Sc*ielde ': de 
techeiding der Nederianden en de na 
ijver tussen de bewoners van het 
zuidelijke Deltagebieden. Alhoewel 
Antwerpen sïndsdien terug een we
reldhaven is geworden, doen de ge
volgen van deze devaluatie zich van
daag nog sterk gevoelen. Eeuwen
lange denkgewoonten zijn hardnek
kig en tot voor kort werd al te wei
nig aandacht geschonken aan het 
Scheldebekken. Zo werden in België 
en Nederland wel grote projekten 
voor de havenuitbreiding uitgewerkt : 
de twee projekten voor Rotterdam, 
het projekt voor Antwerpen en dat 
voor Amsterdam. Slechts aarzelend 
is men er echter toe gekomen, het 
Scheldebekken te betrekken bij deze 
op een verdere toekomst gerichte 
planning. Het kongres van 1947 te 
Brugge had nochtans ook op dit ge-
gebied, mede onder impuls van de 
mogelijkheden die voortspruiten ui t 
het Deltaplan, duidelijke en positieve 
taal gesproken. 

Met bijvoorbeeld de verbreding 
van het kanaal Gent-Terneuzen en 
de bouw der grote zeesluis te Ter-
neuzen zijn de voorwaarden voor 
een nieuwe bloei der Gentse haven 
en een va'orizatie van de industriële 
as Gent-Terneuzen geschapen Klein-
staats denken is hier echter nog 
steeds een lelijke rem op een har 
monische ontwikkeling : men mis
gunt mekaar de industriële komplek-
sen omdat die een paar kilometer 
onder of boven de onzalige grens van 
1830 liggen. 

Een der kleinere afsluitdijken : de Zandkreekdam 

werkplaatsen moet bezetten, boven 
en beneden de grens te beschouwen 
als een geheel? Hoe kan men met 
vertrouwen de gemeenschappelijke 
opgang en ontwikkeling ter hand ne
men, wanneer het volstaat dat boven 
de grens gesproken wordt van de 

keling van het har t der Nederlan
den. Aan veel zijn we voorbij moe
ten gaan : het huidig voorradige 
potientiëel aan arbeidskrachten en 
industriële uitrusting, de onlogische 
uitbouw van het wegen-, spoorwe
gen- en kanalennet aan weerszijden 

Het zou toch logisch en normaal 
zijn dat de planning, de infrastruk-
ture e en ekonomische uitbouw reke
ning zouden houden met bijvoorbeeld 
het dwingende aardrijkskundige ge
geven, de demografische en de socio
logische werkelijkheid. Hoe wil men 
werkplaatsen scheppen voor de toe
komst wanneer men niet bereid is 
om het arbeiderspotentieel dat deze 

oms'aghaven Bergen-op-Zoom om 
beneden de grens heel het oude en 
nu tot wel lang verouderde wantrou
wen weer boven te zien komen? 

ONZE DELTA 

De plaats ontbreekt ons, om In de
tail na te gaan welke de mogelijk
heden zijn voor de eenheidsontwlk-

van de grens, de te verwachten de
mografische ontwikkeling, de rol van 
de universiteiten Gent en Antwerpen 
als Delta-universiteiten, enz., enz. 
We komen in de e.k. maanden daar
op wellicht nog terug in kortere b i j 
dragen. 

We hebben tot besluit van deze re 
portage over het Deltaplan slechts 
even de verhouding Noord-Zuid wil
len stellen, om onze lezers de weg te 
tonen naar een problematiek die 
niet langer te ontgaan is en waarbij 
de toekomst van Vlaanderen in be
slissende mate is betrokke'^. 

Een Vlaamse politiek kan en mag 
aan deze problemiatiek niet voorbij-

ledere Viaams-nationa'e politiek 
moet er dan ook op gericht zijn, on
ze verhoudingen tot Nederland on
dergeschikt te maken aan de dwin
gende eisen van het gemeenschappe
lijk belang der Lage Landen en alle 
kunstmatige politieke beletselen 
daartoe te bestrijden. 

Wij bouwen aan het V-aanderen 
van vandaag in een toekomslige Ne
derlandse en Europese werkelijkheid. 
Ons streven moet zich daarbij «nt-
doen van de kwa4jkste erfenis van 
het Belgique a papa : de kerkloren-
mentaliteit en de be'TDmpen politie
ke en geestelijke horizon. 

Het Deltaplan zal op het materi 'Ie 
vlak vérstrekkende gevolgen hebben. 
Op het geestelijk vlak zou het de be-
s'issende impuls moeten zijn om ons 
te richten — hoe dan ook de staat
kundige gegevens zijn — naar de le
vensader van het hart der Nederlan
den : onze Delta. 

Uet standbeeld van één der giolen van onze slam, de Zeeuw M A. De Ruyter, beheerst te yiiisingen de oever der Westerschelde. Toon van Overstraeten. 
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' '« EVERGREE^' », het liedjespro
gramma van vorige week donder
dag, was eigenlijk niet van aard 
om er te blijven bij stilstaan. Noch 
de liedjes, noch de regie van Rik 
Cyles brachten iets origineels. 
Men had het programma in feite 
net zo goed van het scherm kun

nen werglaten. Daar zou wel geen 
kaï om getreurd hebben J_ 

^ We kunnen terug niet zonder 
veel voorbehoud geestdriftig zijn 
over de India-reportage van Ludo 
Bekkers « WDIA, LAND VAN MOR
GEN ». 

Wat ons getoond iverd aan 
indrukwekkende beelden uit Chan
digarh, de nieuwe adminislratieve 
hoofdstad van tie deelstaat Punjab, 
was zeker de moeite waard. Als 
kennismaking met een architek-
turale verwezenlijking en een ur-
hanistisch eksperiment, was het 
programma absoluut verdienste
lijk. Maar de vraag die zo goed als 
onbeantwoord bleef, was deze : 
« hoe kan een mens te midden van 
een dergelijke massa beton in 
leven blijven ? ». Want we kun

nen maar zeer slecht geloven dat 
een stad als Chandigarh zou vol
doen aan de diepste wooneisen van 
om het even welk soort mens, het-
zi] van een doodgewone Indiër, 
hetzij van een geboren en getogen 
stedeling. Naar onze mening is 
Ludo Bekkers over dit aspekt van 
de zaak te oppervlakkig en te kri
tiekloos heengegleden. 

Fotografisch gezien was het een 
goede en vondsten-rijke reportage. 
Wie alleen maar mooie prentjes 
wenste te zien, kwam zeker aan 
zijn trekken. 

0 « GELOOFT U IN SPOKEN, 
MEVROUW ? ». Wij geloven er 
beslist niet in. Maar we geloven 
evenmin rotsvast in het TV-spel 
van Leo Derksen. Indien we ons 
niet vergissen, werd het stuk 
geschreven speciaal voor en in op
dracht van de Avro. Met alle gevol
gen van dien : het is een prima 
TV-stuk geworden, maar het is 
heel wat minder een prima stuk 
zonder meer. Waarmee we willen 
zeggen dat het werk wonderwel 
aangepast is aan alle eisen en mo
gelijkheden van de televisie, maar 
anderzijds nogal eens sporen van 
literaire en andere bloedarmoede 
vertoont. 

Van de akteurs viel alleen Petra 
Laseur ons tegen, omdat ze haar 
reeds onwaarschijnlijke rol nog 
wat onwaarschijnlijker deed lijken 
door er de hele tijd met opgetrok
ken neus bij te lopen, net of ze het 
ook niet kon helpen dat ze een rol 
in het stuk had gekregen. 

Alles bij elkaar hebben we ons 
vrijdagavond niet verveeld. Maar 
we zijn van de NTS toch andere 
kwaliteit gewoon. 

^ a KREET EN KENNIS » heeft 
ons tegelijk geboeid en geërgerd. 
Geboeid heeft ons het beeldenma-
teriadl en de wijze waarop het 
naast en tegen elkaar werd ge
plaatst. Geërgerd echter heeft ons 
de manier waarop elke vorm van 
antiek en modern ekspressionisme 
kritiekloos werd aanvaard. 

We moeten het programma ech
ter toch een prestatie noemen. En 
het deed ons eveneens veel plezier 
te lueten dat deze film de Vlaamse 
bijdrage is tot het Internationaal 
TV-Festival van Monte-Carlo 196i. 
Een mooier propaganda-uitzending 
voor de Vlaamse kunst kan men 
zich bezwaarlijk indenken t 

0 We zagen vorige week voor 
de eerste maal het stereofonisch 
uitgezonden TV-programma over 

5 PETER BENOIT », dat elgenli^ 
een heniitzending was. We fcuB-
nen niets anders doen dan ieder-i 
een geluk te werisen die aan het 
programma zijn medewerking ver
leende : de spelers, de zangers, de 
muzikanten, de muzikale leiding, 
de regie, enz. enz. 

Op gevaar af een onvoldoend 
moderne en realistische indruk te 
maken, moeten we toch bekennen 
- en we doen het graag - dat dit 
romantisch programma bij uitstek 
ons zozeer is meegevallen, dat we 
zeker geen bezwaren zouden heb
ben tegen een derde uitzending 
ervan. En we verwedden er een 
stevige pint op, dat het getal 
kijkers-voor-de-derde-maal ZEER 
hoog zou zijn J 

Jvb. 

^0^ 

ZONDAG 
15.00 . Voor boer en tuinder — 
15.30 : De Tijüsoapsule — 16.00 : 
Document '64 — 16.40 : Klein, 
klein, kleutertje — 18.45 : Guitige 
glimlach (Dimples) — 19 55 • Sport
uitslagen — 20.00 : TV-nleuws — 
20.20 : Het Circus van Moskou — 
21.20 : Sportweekend ^ 21.50 : 
Festival — 22.35 : Tweede nieuws
uitzending. 

MAANDAG 
19.00 : Tienerklanken — 19.25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuali-
telt — 19 45 • De Weerman — 
19.50 • Sport m 't kort — 20.00 ; 
TV-nieuws — 20.20 : 't Is maar een 
woord — 20.55 : Panorama — 
21.30 : Extraverlof : TV-spel — 
22.30 : Postscriptum — 22.40 : 
Tweede nieuwsuitzending 

DINSDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Gastprogramma — 19.30 • Teken
films voor long en oud : De Flmt-
stones — 19.55 : Sport in 't kort — 
20.00 ; TV-nieuws — 20.20 : De kat 
op de koord • Pa houdt van voetbal 
— 20.50 ; Kosmische stralen — 
21.35 : De geschiedenis van een 
kampioen — 22.00 : Concerto nr 63 
Suite voor orkest en iazz-sollsten 
van Nils Llndberg — 22 30 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
10 55 • Olympische Winterspelen te 
Innsbruck — 17.00 : Televisum — 
19.00 : Openbaar kunstbezit — 
19.10 : Olympische Winterspelen te 
Innsbruck — 19.25 : Penelope — 
19.50 : De Weerman — 19.55 : 
Sport in 't kort — 20 00 : TV-
nieuws — 20 20 : Olympische Win
terspelen te Innsbruck — + 21 00 • 
De dood van Stalm — 21.50 : Olym

pische Winterspelen te Innsbruck 
— 22.30 : Tweede nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
11.05 : Olympische Winterspelen tp 
Innsbruck — 19.00 : Teletaalles . 
Engels — IS.25 : Daer men den 
boghe hantiert. . . boogschieten — 
19 55 : Sport in 't kort ^ 20.00 : 
TV-nieuws — 20,20 : De vorstin ; 
TV-spel — 20.55 : Babeltorens in 
Limburg — 21.30 : Première — 
22.15 : Postscriptum : Toneel — 
22.25 : Tweede nieuwsuitzending — 
22.35 : Olympische Winterspelen te 
Inssbruck. 

• VRIJDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Teletaalles : Frans — 19.25 • Tiener
klanken — 19.40 : De Weerman — 
19.45 : Olympische Winterspelen te 
Innsbruck — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Volksconcert — 21.00 : Speel
film : Les 400 coups, film van Fran
cois Truffaut met Jean-Pierre Léaud 
(Franse versie met Nederlandse on
derschriften - voor volwassenen) — 
22.30 : Tweede nieuwsuitzending — 
22.40 : Olympische Winterspelen te 
Innsbruck. 

H ZATERDAG 
10.00 ; Teletaalles : Frans — 10.20 : 
In de spiegel van de kunst — 
10.50 : Teletaalles : Engels — 11.55: 
Olympische Winterspelen te Inns
bruck — 17.00 : Jeugdprogramma 
— 17.45 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Dierenwereld : De neushoorn — 
19.30 : Teletaalles : Nederlands — 
19 45 : Olympische Winterspelen te 
Innsbruck — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Er kan altiid eentje bi.1 — 
20.45 : Echo — 21.20 : Het '87e 
politiedistrict : De schuldige on
schuldige — 22.10 : Op het Radio-
en TV-bal — 22.30 : Olympische 
Winterspelen te Innsbruck — 23.15: 
Tweede nieuwsuitzending. 

Afgezien van he t feit da t w e op zeer k o r t e tijd teveel lilassieli w e r k 
hebben gekregen - Hamlet , Don Car los en R i c h a r d I I I - k u n n e n w e 
de keuze van di t laa ts te w e r k in di t Shakespea re - j aa r (geboren in 
1564) b i j t reden . 

H e t w o r d t d o o r de K.V.S. als 
een p res t ige -p roduk t i e aanz ien ; 
dergel i jk u i t e r s t z w a a r w e r k 
voor he t voet l icht b rengen , is 
i n d e r d a a d een p res ta t i e op zich
zelf. Is ze geheel geslaagd ? E n 
of he t s tuk w e e t te boeien ? De 
meningen zijn verdee ld : gezien 
de ku l tu re l e ro l van de K.V.S. 
noemen w e he t een geslaagde 
ver toning, n i e t t egens taande het 
s tuk ons nie t geboeid heeft. 

N a a r de d a t u m van ve r sch i j 
nen he t eers te , m a a r n a a r de in
h o u d he t laa ts te van d e ach t 
k o n i n g s d r a m a ' s w a a r m e e Sha
kespea re de gro te Enge lse bu r 
geroor log tussen de Rode Rozen 
en de Wit te Rozen (de huizen 
van Lancas t e r en van York) be
handel t , s lui t h e t aan bij het 
d e r d e deel van de H e n d r i k VI-
t r i logie . Als een zeer u i tgebre ide 
geschiedenis les beschouwd , be
vat he t tal van w a r e detai ls , 
m a a r ook u i tvoer ige scenes en 
v e r d r a a i d e verha len , zoveel zelfs 
da t de hande l i ng er o n d e r ver
zwakt . In de al les b e h e e r s e n d e 
hoofdfiguur, d ie al le d r a d e n van 
he t spel in h a n d e n h o u d t en 
v o o r t d u r e n d de a a n d a c h t opeist , 
heeft Shakespea re een ro tsvas t 
m idde lpun t voor zijn d r a m a ge
vonden en met vas te h a n d voor 
gesteld. 

Shakespea re kiest , b i jna open

lijk, pa r t i j voor R ichmond , de 
t egens t reve r van R i c h a r d III (d ie 
deze laa t s te zal vers laan en 
doden) en tevens s t i ch te r van 
he t T u d o r - h u i s en g roo tvade r 
van kon ing in E l i sabe th , die 
Shakespea re s kon ing in w a s . . . 

Alhoewel R i c h a r d III zo geen 
groot booswich t w a s als he t p e r -
sonnage da t w e te zien kr i jgen, 
w o r d t hij d o o r de a u t e u r in een 
meester l i jke psycho log i sche ont
leding als de duivel in persoon 
voorgeste ld , m a a r dan een duivel 
van een een pijnl i jke groot te , 
me i een s t andvas t ige v i r tuos i te i t 
in he t k w a d e . 

Pol i t i eke moorden w a r e n er 
toen aan de lopende b a n d . . . 
langs be ide zijden (men denke 
even aan E l i sabe th zelf . . .en aan 
Maria S t u a r t ) , m a a r h a d d e n niet 
de wee r s l ag die ze t h a n s zouden 
hebben . 

Onwi l l ekeur ig moet men bij 
R i c h a r d III aan de Griekse t ra-
gediën denken . Het an t i eke koor 
w o r d t d o o r S h a k e s p e a r e ver
vangen d o o r de beproefde vrou
w e n die h u n echtgenoot , b r o e r s 
en zonen zien ve rdwi jnen en de 
cyn ieke m o o r d e n a a r R i c h a r d 
h u n week l ach t en nie t s p a r e n . 

Ook J o Dua , a ls reg isseur , h a d 
d e Gr iekse t raged ie voor ogen, 
zowel w a t he t e enhe idsdekor . 

als d e opstel l ing, be l i ch t ing , 
stijl en debiet betref t . D a a r he t 
s tuk 3 u u r en half d u u r t (zelfs 
met het vlot te spel en d e vlugge 
gang) was he t p r a k t i s c h n ie t 
mogeli jk he t a n d e r s op t e vat
ten, tenzij d o o r de s c h a a r in d e 
tekst te zet ten. 

De demon i sche f iguur van Ri 
c h a r d III is een l ieve l ingsro l 
voor al le k a r a k t e r s p e l e r s . Senne 
Rouffaer m a a k t er een onve r 
geteli jk pe r sonage van. Hij is d e 
gro te u i tb l inke r en l ever t nog
m a a l s he t bewi js een eers te 
k r a c h t te zijn. 

In de ve rde re ove rg ro te bezet 
t ing t r eden voora l op he t voor
plan : I r m a De Vei rman, Denise 
D e w e r d t ( ie ts te n a d r u k k e l i j k ) 
Gre ta Lens (a ls kon ing in Mar
ga re t een p re s t a t i e van he t bes te 
geha l t e ) , Yvonne Lex en Jef De-
m e d t s . 

S e n n e Rouffaer en I r m a De 
V e i r m a n w e r d e n met een ova t ie 
b e d a n k t . 

J .V. 
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Wi] hebben onlangs op deze bladzijde een getuigenis aangehaald van Ur-
bain Van de Voorde over Marcel Matthijs, waarin e.m. gezegd wordt : 
«Indien de hele Vlaamse e intelligenzia » durfde getuigen zoals hij , zou de 
toekomst van het Vlaamse volk er oneindig roosltleuriger voorstaan...» 
Dit getuigenis dateert van 1943. Is er inmiddels zoveel veranderd ? 
Wanneer wij daarom vandaag hulde brengen aan Marcel Matthijs bij zijn 
65ste verjaardag, dan is dat niet alleen om de letterkundige te eren, maar 
ook de Vlaming en de mens. Dan is dat om de onkreukbare trouw van de 
Vlaming en de nationalist Matthijs te eren, en de onkreukbare eerlijkheid 
en geestelijke onafhankelijkheid van een vrij man, die hoog uitrijst boven 
het klein wereldje van op toelagen en postjes azende, voor de officiële 
leugen kruipende literatoren van alle slag en pluimage. 

Matthijs debuteerde met sociaal-
gericht, populair werk, zoals « Het 
Grauwvuur». verschenen in 1929, Al
dra groeide zijn werk boven dit gen
re uit, verdiepte en versoberde, over 
« Herfst » tot « De Ruitentikker » 
die beiden in 1933 verschenen. 

Muntte het verhaal « Doppen » 
reeds uit door de harde, klare taal 
waarin het lot van een werkloze 
mijnwerker beschreven wordt, dan 
vestigde Matthijs met « De Ruiten
tikker » de aandacht op zich van een 
literaire wereld waar hij tot dan toe, 
als politiek en sociaal non-konformist, 
nog steeds als een outsider werd be
schouwd. Martha Hechtte onder
streept in « Die flamische Gegen-
wartsdichtung •» hoe Matthijs in 
« Doppen » niet alleen het verdwij

nen van de materiële welstand, maar 
ook het afbrokkelen der andere waar
den tekent en de schone wanen des 
levens hard en onverbloemd onthult. 
In 1938 bevestigde Matthijs met « Een 
Spook op Zolder » meteen zijn sterk 
en oorspronkelijk talent. De psycho
logie van een excentriek en aan zelf
overschatting lijdend meisje is met 
zulke waarachtigheid getekend, de 
itragiek van haar zielig bestaan met 
zulke trefzekerheid geschetst, dat wij 
gerust durven zeggen dat dit boek een 
der weinige werkelijk-psychologi-
sche romans onzer li teratuur is en 
een van de beste romans uit onze 
moderne literatuur überhaupt. 

In « Schaduwen over Brugge » be
wees Matthijs opnieuw zijn psycholo
gische tjrperingskracht. Het is de t ra 
gische gesctüedenis van een burge-
lijke familie, maar tevens in zijn 
scherpe ironie een sociaal verzet te
gen en een afrekening met de klein
burgerlijke mentaliteit. 

« Mensen in de strijd » verscheen 
tijdens de oorlog Het was een poging 
tot literaire verwerking van het tijds-
gebeuren. Maar ook hier brak de psy
choloog Matthijs door, in de ontwik-
kelingsschets van de verhouding tus 
sen de leraar Ambrosius Baert en 
diens jaloerse echtgenote. De politie
ke situatie, die eerst primordiaal 
lijkt, wordt langzamerhand door de 
individuele problematiek overheerst. 

Over « De gouden vogel » schreef 
Karl Jacobs, dat dit boek in Matthijs 
de komende auteur van de Vlaamse 
politieke roman liet vermoeden. Maar 
ook wat de literaire opvatting be
treft, wees dit boek in een nieuwe 
richting, waarbij de psychologie van 
het bewustzijn werd uitgebreid tot 
een onderbewuste wereld van droom 
en hallucinatie. In een novelle als 
« Het Turkse kromzwaard > had Mat
thijs zich reeds in die richting be
wogen en hij zette deze exploratie 

voort in zijn volgende romans. In 
1949 verscheen « Hellegat » en « Wie 
kan dat begrijpen? ». 

Dit laatste boek is niet slechts een 
van zijn sterkste romans maar be
hoort tevens tot het beste wat onze 
literatuur na de jongste wereldoorlog 
heeft voortgebracht en dit spijts 
alle epigonen van het Amerikaans 
naturalisme, de « nouveau roman » en 
de existentialistische roman. Want 
wanneer wij — gemakshalve — Mat
thijs ' werk voor de vorm onder een 
nieuw-zakelijk etiket onderbrengen, 
dan moeten wij er aan toevoegen dat 
zijn werk niets epigonaals heeft en 
dat het in onze literatuur op zichzelf 
staat, zowel naar geest als naar vorm 
— wat van weinigen kan gezegd wor
den. 

In « Spiegel van Leven en Dood > 
— dat eigenlijk uit twee korte ro
mans (eerder lange novellen) — be
staat, bewijst Matthijs opnieuw zijn 
technisch meesterschap en zijn per
soonlijke vormkracht. Het is een pei
len naar de zin van leven en dood, 
nuchter en zonder illusies maar ook 
zonder wanhoop, terwijl de maa t 
schappelijke situatie evenmin aan 
zijn ironische kritiek ontsnapt. 

In 1958 verscheen dan « Onder de 
Toren », de enige werkelijke repres
sie-roman onzer literatuur, een boek 
dat in al zijn onopgesmuktheid en in 
zijn aangrijpende waarachtigheid de 
menselijke verdwazing en de mense
lijke bestialiteit aan de kaak stelt. 

Benevens romans schreef Matthijs 
ook verhalen, die voor het beste uit 
zijn romans niet moeten onderdoen. 
Ik denk bv. aan de «Mur I tal ien» 
dat in verscheidene bloemlezingen 
van Vlaamse novellen werd opgeno
men en vaak de beste novelle van de 
hele bundel blijkt te zijn. En ik denk 
eveneens aan de door R. Hoffmann 
en WA. Oerly bijeen gebrachte an
thologie van « unheimliche Geschich-
ten der zeitgenössischen Li tera tur», 
gekozen uit de beste verhalen van 
« Meister der Wortkunst aus aller 
Welt », waarin de novelle van Mat
thijs de enige is die de hele Neder
landse literatuur vertegenwoordigt. 

Marcel Matthijs debuteerde in een 
periode die algemeen beschouwd 
wordt als die van de vernieuwing van 
het Vlaamse proza. Men heeft hierbij 
vaak namen genoemd van auteurs, 
wier invloed aan deze vernieuwing 
niet vreemd zou zijn. 

Wij menen echter dat men dit 
verschijnsel eerder dient te zien in 
het perspektief van een algemene af
lossing van het romantisch expres
sionisme door de nieuwe zakelijk
heid, met haar psychologische zowel 
als haar sociaal-kritische aspekten. 

Bij Matthijs dekt de realistische, 
nieuw-zakelijke vorm het sociaal-
kritische en het psychologische, later 
psychanalytische, surrealistische. Nu 
eens treedt het ene, dan het andere 
sterker naar voren. Deze constanten 
van zijn werk lijken ons bepalend 
voor de literaire figuur Matthijs. 

Er is vooreerst een sterke, sociaal 
en politiek georiënteerde liefde tot de 
nederigen en verdrukten. Daarnaast 
s taa t een in onze Z.-Nederlandse li
tera tuur zeldzaam psychologisch ty
peringsvermogen. 

Het eerste kenmerk vinden wij in 
de onverbloemde kritiek op sociale 
en politieke wantoestanden, een kri
tiek die uitgebracht wordt onder een 
vorm waarvan de nuanceringen gaan 
van ironie tot sarkasme, van sombe
re aanklacht tot bijtende spot, van 
een soms onverschillig-aandoende 
onthechting tot een meewarige illu
sieloze oprechtheid. Wie hier van ge
voelloosheid zou spreken, zou aan de 
diepmenselijke, warme liefde voorbij

gaan die aan de basis ligt van dit so
ciaal protest. Goethe's woord, dat 
Matthijs als motto voor « Een Spook 
op Zolder » koos, zou tevens als mot
to kunnen dienen voor heel zijn werk, 
da t in de drang naar sociale gerech
tigheid een sterke inspiratiebron 
vond : « Der Menschheit ganzer J am
mer fajsst mich an >. 

Wat het tweede kenmerk betreft, 
herhalen wij wat wij hierboven 
schreven : weinigen in onze litera
tuur hebben met een even sterk aan-
voelings- en typeringsvermogen, met 
zulke spaarzaamheid aan middelen 
kunnen doordringen in de menselijke 
ziel en met enkele lijnen gestalten 
kunnen schetsen die levend en waar
achtig voor ons oprijzen in hun kom
mer en hun nood, hun berusting of 
hun opstandigheid. De beste psycho
logen in de litertuur zijn niet diege
nen die het grensgebied tussen we
tenschap en kunst bestendig over
schrijden, tot in de terminologie toe, 
wel diegenen die uit intuïtieve psy
chologische aanvoeling kunnen 
scheppen : figuren als Vestdijk en 
Blaman behoren tot deze zeldzamen. 
Ook Matthijs heeft dit intuïtieve in
zicht, dat geen onteigeningen nodig 
heeft uit een vreemd gebied om de 
zielkundige waarachtigheid te berei
ken. 

Matthijs is geen esteet en het is 
hem niet te doen om de schoonheid 
van het woord, de volmaakte afron
ding van zin en periode, het kleurig 
adjektief of het originele poëtische 
bee'd. Zijn stijl, met zijn koele, door

dringende kracht, zijn naakte scherp
te, zijn stroefheid soms, groeit uit 
zijn eigen persoonlijkheid en draagt 
er de stempel van. Ook technisch be
zit Matthijs een meesterschap dat 
elke overbodige opsmuk, elke aflei
dende uitweiding weert. 

Er is de jongste tijd dikwijls spra
ke geweest van links en rechts in de 
literatuur, waarbij dan op de politie
ke opinie van de auteur gewezen 
werd. 

Hoezeer een dergelijke indeling on
zinnig is wanneer men haar wil toe
passen op het sociale terrein, blijktj 
uit persoonlijkheid en werk vaa 
Matthijs. In weinige werken onzer l i 
tertuur is het sociale zo vanzelfspre
kend, zo onopzettelijk en waarachtig 
als in het werk van de nationalist 
Matthijs. En hiermee wordt nog eens 
bevestigd dat het geloof in de natio
nalistische idee geen belemmering is 
voor een even oprecht — en alleszins 
verre van snobistisch — geloof in de 
sociale gerechigheid en voor een 

sterke belangstelling voor de paycha 
en de noden van de indivldu^e nien&, 

Zuid-Afrika's grootste dichter. Vaal, 
Wyk Louw, formuleerde dit als volgftaÉ 
« Die soslale drif Is wesenllk In dUr 
nasionalisme >. 

Wij hebben in dit artikel nog niefia, 
gezegd over het leven van Mattlüj», 
zelf : hoe hlJ op zijn elf j aa r moesflj 
gaan werken, zowat overal ia hefl' 
land zijn brood moest verdienen eu 
zich tenslotte in zijn geboortedorp 
Oedelem vestigde, waar hij tijdens de 
oorlog burgemeester was en na de 
oorlog opnieuw tot gemeenteraads-
Ud werd verkozen. 

Matthijs heeft de strijd niet ge
schuwd en de liefde voor de nederigen 
en de verdrukten, die uit zijn werk 
opklinkt, is voor hem niet alleen een 
literair tema of een inspiratiebron. 

Onze waardering voor de letter
kundige Matthijs wordt geëvenaard 
door onze dank voor de nationalisti
sche trouw van een man, die om die 
trouw nooit zijn deel van het offi
ciële literaire manna ontving. Wij 
kunnen deze dank het beste betonen 
door tegenover de officiële tekort
koming onze daadwerkelijke waar
dering te stellen door het werk te 
kopen van een auteur die, me°r dan 
ve e a.nderen, werkelijk « een der on
zen » is. 

J D . 

Om aan deze hulde aan Malthijs de nodige 
plaatsruimte te kunnen besteden, hebbi'n. 
wij de <( Slenen voor ons iaalfjebouiv » up 
stapel laten staan deze weeh .. 

MARCEL MATTHIJS 
'-B'S "'Bar 
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Ci j de bespreking van de begrot ing van Mid-
«denstand deze week in de Kamer werd het 
•woord gevoerd door onze volksvertegen-
üvoordiger R. Mattheyssens. Na een kritische 
ont leding der begrot ing schetste hij, aan de 
l iand van de V.U.-kongresbeslui ten, het 
beeld van een gezonde en rechtvaardige 
middenstandspoli t iek. 

IN DE KAMER s 

Hij herinnerde aan de 
scherpe reactie die destijds 
loskwam tegen het ontwerp 
betreffende de prijzenpolitiek, 
waardoor de minister van 
Economische Zaken een in
strument in de hand zou ge
speeld krijgen waarmee hij 
een indekspolitiek zou kun
nen voeren op de rug van de 
zelfstandigen. Hij zei, zijn 
definitieve mening te zullen 
opschorten tot wanneer de 
definitieve tekst, die door de 
regering nu werd goedge
keurd, zal bekend zijn. Hij 
verheugde er zich over dat 
het gedeelte van het zelfde 
voorontwerp, dat betrekking 
heeft op de ekonomische me
dedinging onder invloed van 
de beroepskringen diepgaand 
werd gewijzigd. Hij drong er 
op aan dat het zo haast mo
gelijk in het parlement zou 
worden behandeld, omdat er 
tal van misbruiken zijn 
waarvan vooral de kleine 
zelfstandigen het slachtoffer 
zijn. 

Hij stak de draak met het 
belachelijke krediet van 
20.000 F waarover het depar
tement beschikt om de ex
pansie in het buitenland te 
bevorderen. Hij vroeg de mi
nister, hem zijn plannen 
mede te delen omtrent zijn 
iniatieven in het buitenland 
om de kleine en middelgrote 
onderneming te bevorderen. 
Doelend op een dure buiten-

Voor uw wlnterlektuur en 
geschenken, koopt boeken 
van uw eigen schrijvers ! 
Marcel Matthljs < Onder 
de Toren > De enige wer
kelijke 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 psichologlsche 
romans van de moderne 
Vlaamse literatuur • 182 
blz Ing 65 F; geb 110 F. 
Te bestellen bij de auteur, 
Oedelem Postrek 43.67 52 

BIJVERDIENSTEN 
rechtstreeks uitgegeven 
door firma's, thuiswerk, en 
ander. Antwoord verzekerd. 
Schrijven R.D. Postbus 245 
Gent of Postbus 17 Brus. 1 

landse reis tijdens het minis
terschap van Van den Boey-
nants, zei hij, dat het geen 
spectaculaire reizen moeten 
zijn onder prinselijke leiding 
die met een fiasco aflopen, 
maar dat er dient gezocht te 
worden naar ernstige kon
takten en relaties. 

Hij kwam op voor de volle
dige gelijkstelling van de 
kinderbijslagen met deze van 
de loontrekkenden en wou 
de kinderbijslagen uitgebreid 
zien tot de kinderen die een 
leerovereenkomst hebben 
aangegaan met bloedverwan
ten tot in de tweede graad. 
Hij bepleitte de maandelijkse 
uitkering van de kinderbij
slagen, omdat ook de huis
houdelijke begroting per 
maand wordt berekend. Hij 
hekelde de kadastrale bazis 
waarop de bijdragen worden 
berekend, die geen maatstaf 
is voor het inkomen of het 
financieel draagvermogen. Hij 
meende dat de berekening 
diende te gebeuren op het 
belastbaar bedrij f sinkomen 
met een minimum- en een 
maximumbedrag. 

Onze woordvoerder bepleit
te vervolgens de verlichting 
met 25 % van de R.M.Z.-last 
voor de zelfstandigen met 
slechts een beperkt aantal 
personeelsleden. 

De last zou dienen ge
dragen te worden door d3 
grote bedrijven en zou slechts 
een onbeduidende verhoging 
van 3 % meebrengen. 

Spreker behandelde verder 
een paar fiskale problemen. 

Hij kantte zich, zoals bij de 
bespreking van het wetsont
werp op de fiskale hervor
ming, tegen de afschaffing 
van de aftrekbaarheid der 
belastingen en verklaarde 
zich tegenstander van de sa
menvoeging der inkomsten 
van de echtgenoten. 
Hij wil dat bij de berekenin;^ 
van de bedrij f sbelasting 
wordt rekening gehouden 
met een groter winstaandeel 
van de meewerkende echt
genoot. 

REIZIGER voor BRABANT 

Gevraagd - Moet tweetalig 
zijn - Buitengewone hoge 
verdiensten voor harde 
werker - Vertegenwoordi
ging van wereldmerken -
Geheimhouding verzekerd 
- Schrijf kantoor blad, on
der letters RvB. 

BEGROTING VAN MIDDENSTAND 
Hij is voorstander van een 

forfait van 40 % voor de be
drij f suitgaven met een grens 
van 175000 F bruto-inkom-
sten. 

Hij vraagt de onmiddellij
ke vermindering van de om
zetbelasting van 6 % tot 
5 %, die slechts voor één 
jaar werd ingesteld, in af
wachting van de afschaffing 
van het cascadestelsel dat 
hij een onduldbare bevoor-
de'ing noemde van de groot
warenhuizen en de coöpera
tieven. 

Tot slot brak onze woord
voerder nogmaals een lans 
voor het pensioen van de 
zelfstandigen. Hij wees erop 
hoe pijnlijk het moet zijii 
voor sommige bejaarde zelf
standigen, die te trots zijn 
om bij de K.O.O. aan te klop
pen, wanneer zij. bij het uit
blijven van hun karig pen
sioen verplicht worden hun 
kinderen en aangetrouwde 
verwanten om steun te vra
gen. 

Hij vond de voorgenomen 
deconcentratie van de pen
sioendiensten een stap in de 
goede richting en wenste te 
weten hoe het nu met de uit
voering staat Hij betoogde 
dat de bejaarde mensen die 
reeds onwennig staan tegen
over de administratie, in de 
gelegenheid moeten zijn hun 
belangen te verdedigen in 
een omgeving waarmee zij 
vertrouwd zün 

Hij kant te zich nogmaals 
tegen de verplichte solidari
teitsbijdrage bij voortgezette 
activiteit en noemde deze 
maatregelen In strijd met de 
algemene strekking waarbij 
de beroepsbedrijvlgheld 
wordt verlengd Ingevolge de 
verlengde gemiddelde levens
duur. Hij vond het bovendien 
onrechtvaardig deze mensen 
te belasten wanneer zij zelf 
reeds de gemeenschap ont
last hebben van hun pen
sioen. 

Vervolgens verdedigde hij 
de afschaffing van het on
derzoek naar de bestaans
middelen dat hij een discri-
matie noemt, ten opzichte 
van hoogbezoldigd directie-
en kaderpersoneel dat wel 
over belangrijke inkomsten 
mag beschikken, zonder dat 
hiermee wordt rekening ge
houden bij de betekening 
van het pensioen. Hij zei dat 
deze mensen zich blijkbaar 
in het bedrijf zeer verdien
stelijk hebben gemaakt en 
hij hun graag hun mkomen 
gunde, maar bepleitte een 
zelfde behandeling voor de 
zelfstandige bij wie zelfs een 
karig inkomen in mindering 
wordt gebracht bij de reke
ning van het pensioen. 

Hi1 verdedigde een alge
meen basispensioen voor al
len, zonder onderzoek naar 
de bestaansmiddelen. dat 
een behoorlijk leveöS'mïfll; 
mum verzekert. -•>''•'.»' 

Dringend gevr. : Notaris of Dokter in de rechten. Ken
nende vloeiend Spaans om aankopen, kontrakten en 
stichting van een maatschappij te besturen ter plaatse. 
Kosteloze reis van 14 d. naar de Can. eilanden, vermoe
delijk vertrek begin februari. Schrijven bur. bl. 

Een goedgerichte sociale 
politiek draagt zorg voor een 
onbekommerde oude dag 
voor allen. 

In afwachting stelde hij de 
onmiddellijke verhoging van 
het pensioen der zelfstandi
gen voor tot 33.000 F, s teun-
dende op een wetsvoorstel 
destijds door de huidige mi
nister Leburton ingediend 

In antwoord op een onder
breking van de C.V.P.-er De-
mey betreffende de financie
ring zei Relmond Mattheys
sens, dat hij zich moet rich
ten tot Minister Leburton 
die op het ogenblik waarop 
hij zijn voorstel indiende 
oudminister was en kandi
daat-minister dus een man 
met verantwoordelilkszin, 
die een plan moet gehad 
hebben voor de financiering 
van de verhoging. 

Zich richtend tot minister 
Declercq, geeft hij deze de 
raad aan zijn collega Lebur
ton te vragen, waar de kre
dieten te vinden zUn, die hij 
destijds op het oog had. 

Schu imrubbemia t rassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet 529768) 

l^e^sö l r^^ t rassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

Gewat tee rde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel, 44641 en 44642 
Indien O geen verkoper 
In uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en «ee 
zenden O bei adres van 
de dichtst Dijgelegen 
verkoper Star Zele 

RONDWETSHERVORMING, 
EMEENTEVERKIEZINGEN, 
ROTE VERKIEZINGEN, 

DE V E R V A L D A G E N LIGGEN THANS IN HET VERSCHIET. 
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SOCIAAL DIENSTBETOON BEWEGINGSLEVEN 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Iste maandag en 3de vrijdag, van
af 20 uur. < Peter Benoit », Prank-
rljklel 8 Volksvert. R. Mattheys-
sens 
BEERZEL 
Eerst* en de 3de vrijdag v.d, 
maand 19-21 uur, Veldenstraat 1 : 
G. Van den Bosoh. 
BORNEM 
Elke eerste «jndag, van 11 tot 13 
uur Dhr Ward Rolus. « Ami », 
Grote Markt. 

BOOM 
2de maandag der maand. 20 uur • 
21 UUT bij Meuiemans. Pr. De 
Scliutterbaan 17. Volksvert R. 
Mattheyssens. 

DUPPETL 
Elke donderdag van 16 tot 17 uur 
blJ Var Loven, Kerkstraat . Dhr 
Ludo Sels. 

GEEL 
Elke vrijdag 18 uur . 20 uur. Wa-
terstr 31. Tel. 585.35. Dr Jur Jo 
Beimans 

LIER 
3de maandag der maand, 21 uur • 
22 uur Cafe « De Hoorn ». K Al-
bertstr 8. Volksvert R Mattheys
sens. 
2de en 4de donderdag van de 
maand. Van 14 uur 45 tot 15 utu" 
15 Dhr Ludo Seis. 

KONINIGSHOOIKT 
1ste en 2de donderdag Van 13 uur 
30 tot 14 uur 30 blJ Van den Wyn-
gaert Dorp Dhi Ludo Sela 

MbRKSËM 
ledere vierde woensdag van de 

maand te 20 uur in het lokaal 
« Tyl » 

MECHELEN 
Tweede vrijdag van 20 tot 20 uur 
30 s Guldenhuls », Veemarkt. 
Dhr Wün Jorissen. 
3de maandag der maand 19 uur 
30 20 uur 30 Café « Opsin Joor-
ke ». Markt. Volksvert. R. Mat
theyssens. 

TURNHOUT 
4de maandag der maand, 19 uur • 
20 uur Café « Camonnus ». Grote 
Markt Tel 42155. Volksvert R 
Mattheyssens 
Elke vrijdag 18 uur 20 uux 
Graatakker 142, tel. 421.05 Dhr J~ 
Van Bruggen. 

BRABANT 

BAAL 
2de dmsdag der maand, 2i uur 
21 uur 30. BlJ Vos Gustaaf. Pa. 
lingpotstr. 2 Dhr A Segers en M 
Pelgrims. 

BOORTMEERBEEK : 
2de dmsdag der maand, 19 uur 30-
20 uur BIJ Geysemans Frans. 
Wespeiaarbaain 32. D h m A. Segers 
en M Pelgrims 

BRUSöElv-ölAD 
Elke woensdag 9 uur 21 uur An
dere dagen op afspraak Hoofd-
sekr., M. Lemonnieriaan 82, tel. 
11.82 16. Dhr Sekretaris. 

BRUSBElr-LAKEN 
1ste en dde maandag der maand, 
19 uur 21 uur R Neyöerghlaan 
18& t«L ae 64.51 Dhr R Phiebaut 
1ste woensdag der maand Steyl-
str. 115 te i 25 50.94 Dhr J De 
Eerlanger. 

BRUSSEL-MOLEN BEEK 
Eifce aatsie vrijoag der maand 
vanat 19 uui 30 « Onevaliei Ma 
rin » Gemeentepleic 18 Dhr E 
Sere 
Eike dag op atspraak Courtois-
straal 50-52. Dhr J De Eerlan
ger. 

BRUSSELrEVERE 
Elke laatste vrijdag der maand, 
vanaf 19 uur 30. « Welkom », H. 
Oonscienceiaan 162. Tel. 33.13.30. 
Dhr E. Torfs. 
BRUSSEL-VORST 
1ste maandag der maand, 19 uur -
21 uur. « Bij J a n P.T.T. ». 

Dhr M. Vanthournhout en H. 
Thuriaux. 
HAACHT 
2de maandag der maand, 21 uur • 
21 uur 30. « De Wielewaal », Wes-
pelaarstwg. 37. Dhr A. Segers en 
M. Pelgrims. 
KEERBERGEN 
2de dmsdag der maand, 20 uur -
20 uur 30. « Sportwereld », Putse-
baan 51. Dhr A. Segers en M. 
Pelgrims 
HALLE - ST - KWINTENS - LEN-
NIK (Kantons) : 

Zich wenden tot de plaatselijke 
propagandisten. 
LEUVEN 
2de maandag der maand, 19 ma 
30 20 uur. « Cristal », Panjsstr 
12. Volksvert. D Deconinck 
Elke dinsdag 20 uur 22 uur. 
« Cristai ». Dhr P. Rens. 
Elke zondag U uur 30 - 12 uur 30. 
« Cristal ». Dhr P Rens. 
MACHELEN 
Dagelijks op afspraak Van Ob-
bergenstr 16 tel. 5132.20, dr V. 
Anciaux 
SCHEPDAAL 
3de maandag der maand, 19 uur-
20 uur. Café « In t Stropke », Star 
tion Arch L. Decoster 
ST MARTENS-BODEGEM 
1ste donderdag der maand vanaf 
20 uur Lokaal Volksunie Station-
str. 38. Volksvert. D. Deconinck 
TER VU REN 
2de maandag der maand, 19 uur 
19 uur 30. (c De Toekomst » Hoom-
zeelstr 6 Volksvert. D. Deco 
ninck 
WESPELAAR 
2de maandag der maand 20 uur 
20 uur 30 a De Roos », Grote 
B a a n Dhr A Segers en M- Pel-
grtms. 

LIMBURG 

HAMONl 
Dagelijks. voormiddag Pastoor 
Lemmensstr 9, tCL 453.01 Dr U 
Sempels. 

HASSELT 
4de vrijdag der maand. 15 uur 
15 uur 45 Hotel Warson Stations
plein r e i 011-236 64 Senator Die-
pendaele ' 

MAASEIK 
Elke donderdag, 19 uux 30 - 21 
uur Vleumerstr. 28 Tel 612.2& 
Dhr A Everts. 

NEERPELl 
4de vrijdag der maand, 14 uur 15-
14 uur 45 HotCi Neuf Stations
plein, tel 011-426 77 Senator Dle-
pendaeie 

NIEL-BIJ-AS 
Elke dag op aJspraak St-ationstr, 
tei 570.63 Provlncieraadsi J. De-
graeve 

NIEUWERKERKEN 
Op tel of schrift afspraak Prov. 
sekt V ü , Diesiweg 452 teL 
73817 Ir Clem ColemonU 

OVERPELl 
Op dfbpraak Dorpstraat 142 Dhr 
Rene Evers. 
VOERSTREEK 
Laatste woensdag der maand. 16 
uur 18 uur < Hol De Voer > s 
Gravenvoeren Ir Clem ColemonU 
drs Joris Degraeve. 

WATERBCHEl 
Elke avond oehaive vrijdag 19 
uur 21 uut Em Vandoren, aan 
47 t«i 53158 Dhi M Adons. 
prov setr Dientitbeloon 

ZONHOVEN 
Dagelijks Weierstr 2, tel. 132 31. 
Dhr Alf. Jeuris.sen. 

BRABANT 

JETTE 
Zaterdag 4 april bal van het 

Vlaams Aktiekomitee Je t te in de 
2alen van het gemeentehuis te 
Je t te . 

KESSEL- tO 
Iedereen uit ons arrondissement 

herinnert zich beslist nog het 
schitterend dansfeest van vorig 
jaar . De inrichters zijn echter 
niet bij dit sukses blijven stil
staan. Tijdens de afgelopen 
maanden werd er druk getimmerd 
aan de voorbereiding van de twee
de uitgave, zodat we vandaag 
reeds kunnen voorspellen dat deze 
dansavond de eerste nog zal over
treffen. Het w a d t werkelijk iets 
om van te snoepen. 

Een voorsmaak Je : 
Een prachttombola met als 

hoofdprijs een radiotoestel, ver
zorgde dranken aan demokratische 
prijzen, een vlotte diensfegelmg, 
een ruime en gezellig-verwarmde 
zaaL en de muzikale leiding is in 
handen van Peter Philips 

Vlaamse vriend, knoop dadelijk 
uw zakdoek zodat u niet vergeet 
aanwezig te zijn op zaterdag 1 fe
bruari in de gemeentelijke feest
zaal te Kessel-Lo, Mantel arenlaan 
11, vanaf 20 uur 30. 

MOLENBEEK 
Vrijdag 14 februari te 20 uur" In 

de zaal « Chevalier Marin », Ge
meenteplein te Molenbeek, spre
ken volksvertegenwoordiger D. De 
Conlnck en J. De Eerlanger, ge
volmachtigde van het Kanton Mo
lenbeek. 

Na de suksesvoHe volksvergade
ring van 17 Januari te Anderlecht 
wordt dit een belangrijke volks
vergadering voor Noord-Oost 
Brussel. 

SCHAARBEEK 
Donderdag 5 maar t te 20 uux in 

het lokaal « Luxor », Paviljoen-
s t raat 56 te Schaarbeek, spreken 
de h. D. Bogaert, algemeen vooir-
zitter van het A N S A.V., en de h. 
Letter, kultureei at taché bij de 
Zuid-Afrfikaanse Ambassade, over 
« Wij en Zuid-Afrika ». 

OOST-VLAANDEREN 

GENT 
Sociaal Hulpbetoon - Koffietafel. 

Op zondag 16 februari geeft het 
Vlaams Sociaal Hulpbetoon een 
koffietafel voor de gepensioneer

den en/of invaliden. Het feest 
gaat door In de bovenzaal van ca
fé « Rome », Kleine Vismarkt 3 
te Gent om 15 uva. 

Gratis tombola en verrassingen. 
Belangstellenden kimnen zich 

laten Inschrijven per open brief
kaart , te richten aan bovenstaand 
adres, uiterlijk tegen 8 februari 
(de deelname is gans kosteloos). 

Personen welke zich moeilijk 
kuimen verplaatsen, worden thuis 
afgehaaJd en teruggebracht. 

Aarzel niet om uw deelneming 
kenbaar te maken. 

Het werkprogramma van het 
distrikt Gent s tar t met een groot
se kolportage te Gent zelf op 2 
februari 1964. Wij doen een war
me oproep tot alle simpatisanten 
om de totale doorbraak van de 
Volksunie af te dwingen. Wij moe
ten hier niet meer uitwijden over 
een kolportage die op zichzelf een 
rechtstreeks kontakt inhoudt met 
het kiezerskorps. Terzelfdertijd 
zal een nieuw pamflet op duizen
den exemplaren worden uitgedeeld. 

Wij verzamelen om 9 uur 30 aan 
de Roeland. Iedereen op post! 

GENTBEÜGGE 

Op vrijdag 7.2.64 gaat t e Gent-
brugge m de grote zaal van he t 
Gemeentehms (Kasteelstraat) on
der auspiciën van de plaatselijke 
V.V.B een grote votlksvergadering 
door. 

De eminente theoloog B.P. 
Braims S.J.. die reeds op ta l van 
plaatsen een buitengewoon succes 
oogstte, behandelt het onderweirp: 
« De Vlaamse Bewegmg onder bij
belse belichting ». 

Aanvang om 20 uur stipt. Toe
gang vrij en kosteloos. 

WEST-VLAANDEREN 

ASSEBROEK 

Het af<L bestuur zet de leden 
aan de filmavond bij te wonen die 
op vrijdag 31 jan. a& plaats vindt 
in het hotel « Wellington », t 
Zand, te Brugge. 

BLANKENBERGE 

De afd. Biankenbei^e hoopt in 
de eerstvolgende weken haar 
200ste lid te boeken! 

Het avondfeest van de afd. Blan
kenberge wordt verdaagd tot za
terdag 11 april a.s.; op die datiun 
geven alle bewuste Vlamingen van 
de kust elkaar afspraak in de zaal 
« Thal ia » te Blankenberge. 

BRVGGE 
Bnsaktie en abonnementen-slag. 

Op 17 jan. 11. werden op de wijk 
St. GUlis-Brugge vele honderden 
pamfletten gebust; te Brugge gaat 
tevens geen week voorbij of. op 
stimulans van de kampioen-abon-
nementenmaker dhr P. Dejonghe, 
worden nieuwe abonnementen bin
nengebracht. 

KNOKKE 
Met het oog op de gemeente-

verkiezmgen s taat dhr Raf De-
clercq reeds wekenlang op de b es 
om in de franskiljonse burcht, di© 
Knokke heet, het terrein te ver
kennen en de slag voor te berel» 
den. 

MEULEBEKE-TIELT 
De Vlaamse Vriendenkring Meu-

lebeke - Tielt geeft op 29 februari 
1964 zijn jaarlijks halfvastenbal 
in de zaal « Relais », EPTigse-
steenweg. Meulebeke. Aanvang om 
20 uur 30. ü ook komt stellig ge
nieten van de kamavaleske sfeer 
en de meeslepende dansmuziek 
van he t orkest Paul Rul ler . De 
l ldkaart 1964 van de kring — kost
prijs 40 P — geldt als toegangs
bewijs. 

Geschenken voor de tombola 
worden met dank aanvaard op het 
sekretariaat : Gentstraat 40, als
mede bij Milo Vanseveren, Hertje 
Santensweg S, Meuleb^e . 

OEDELEM 
Op donderdag 9 januar i U. zai 

gans Oedeleim en nog een gemeen
te erbij aan het T.V.-toestel om 
z'n ex- en kandidaat-burgemeester 
Marcel MatthiJs z'n schrijvers
loopbaan te horen vertellen. Daar
mee beweest de T.V. een mooie 
hulde atm een Vlaams schrijve^ 
die he t altijd zcxndor officiële ejv 
kenning heeft moeten stellen. En 
bewees MatthiJs da t hij op z'n 
65ste Jaar geen kat Is om zonder 
bandschoenen aan te pakken! 

ST. KRUIS 
Het afd. bestuiur zet z'n leden 

aan op vrijdag 31 jan. a.s. de film^ 
avond in het hotel « Wellington >, 
't Zand, Brugge, bij te wonen. 
Alle leden worden daarbij ge
vraagd aanwezig te willen zijn op 
de e.k. ledenvergadering die de 
gemeenteverkiezingen te St. Kruis 
op de dagorde zal hebben. 

« Gudrun » speelt « Paradijsvo-
gels ». 

Op 26 jan. a.s. te 20 uur voert 
in de zaal « Oonco"dia » te Brug
ge de toneelkrmg « Gudrun » het 
gekende werk van Gaston Maer-
tens, « Paradijsvogels » op. De op
brengst van deze voorstellmg gaat 
Integraal naa r het fonds dat E H . 
Vercruysse heeft opgericht voor 
het bestrijden van de bouwkosten 
van de nieuwe St. Lutgardis-kerk 
te Assebroek - S t Kruis. 

BROEDERBAND Wil groeperen alle personen die voor 
Vlaande en aDreden en die om hun Vlaamse idealen op de een 
of ande/e wijzt ge.tden neboen 

BROEDERBAND wi Zijn .eden nelpen m hun stoffelijke 
en morele noden, wU ijveren vooi net lierknjgen van de bur
gerlijke en DOlitieRe rechten van zijn led^n : eerherstel, front-
streeprente, ooriogsscnade Broederband za. niet rusten voo -
aleer volledige amnestie wordt ver.eeno. 

BROEDERBAND zal elk laa.' in de maand mei een ziele-
dienst lalen opdragen voor zijn overleden leden. 

BROEDERBAND «ri! er voor zoigeu dat een waardige be-
gratenL». opzorgo woior on net ove lijden van een hd 

Om i,p voorzien ra de onkos'en stort elk ud een jaarlijkse 
bnoiage van aiinimum 20 f. 

Alle onefwi.sseling m ve band met « Broederband » dient 
gestuurd aan het adres : De Ti oyer -Arthur Gentsesteenweg 19, 
Leeuwergem. Tel 09-700459 — P C R . 710 23 

Wie helpt mede aan dit menslievend werk? 

PRINSES VAN VLAANDEREN 
Nadat enkele weken geleden te Zichen-Zussen-Bolder, 

in aanwezigheid van ruim 1.200 geestdriftige belangstellen
den, de eerste sctiifting plaats vond voor de verkiezing van 
« Nele, de prinses van Vlaanderen >, zal thans de tweede 
schifting doorgaan op zaterdag 25 januari te 20 uur in het 
«Dortmunder Thierbrauhof >, Tervurense vest te Leuven. 

Alle Vlaamsvoelende meis
jes kunnen hun kandidatuur 
stellen voor deze verkiezin
gen, waaraan de volgende 
voorwaarden en prijzen zijn 
verbonden : 

1ste prijs : een droomreis 
van 10 dagen naar de Balea
ren. 

2de en 3de prijs : een 
droomreis van 10 dagen 
naar de Azuren kust 

Verder nog waardevolle 
prijzen in natura, de moge
lijkheid om proef te draaien 
voor een film enz. 

De kandidaten worden be
oordeeld op grond van na
tuurlijke schoonheid; er 
worden hen daarenboven 
enkele korte vragen gesteld, 
waarbij geen enkele teoreti-
sche kennis is vereist. 

De voorstelling gebeurt 
door de gekende Vlaamse 
konferencier Jef Burm. 

De kandidaten moeten mi
nimum 16 en maximum 26 
jaar zijn; zij dienen Neder
landstalig te zijn 

Schriftelijke kandidaturen 

worden, samen met een dui
delijke en recente foto, in
gewacht op volgende adres
sen : « Dortmunder Thier
brauhof », Tervuurse vest te 
Leuven en « Bierkelder >, 
Oude Markt 22 te Leuven. 

Een bevoegde Jury zal uit
spraak doen. De eerste 5 
kandidaten komen recht
streeks In finale 

Inrichting : Schuttersgilde 
Tijl Uil€spiegel te Millen 
(Limburg), met de daadwer
kelijke steun van Davids-
fonds, Vriendenband, A.N.Z., 
A.N.V., V.T.B., V.A.B, en 
NoOTdstar. 

Na de tweede schifting op 
25 januari a.s. : grote dans
showavond met een pléiade 
van vedetten. 

Vrouwelijke jeugd van 
Vlaanderen': Wij rekenen op 
u. 

(med.) 

Tijdens de eerste '-chiftmg vooi de veiKiezing van « NPIP -ie D"n es 
van Vlaande-en ». werd jurylid Staf de Lie (redak'eur van on^ o'ad) m 
de bloempjes gezet. Hetzelfde gebeurde ook met de overige nu yleden : 
wielrenner Yvo Molenaers, glazenier Yvo Baekeland. kunstschilder Ludo 
ILjaagland, voetbalvedette Jef Jurion en konferencier Jet Burm. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 

JMuziekkapel. 
Herhaling voor de tromme'aars 

anaandag 27 januari 1964. 
Lokaal « Tijl », Antwerpsestt aa t 

£9, Mortsel. Aanvang stipt te 20 
Mur. 

Trompetters woensdag, 29 janua-
•xi 1964. Lokaal « Tijl », aanvang 
30 uur. 

Zondq- één uitpondering aiUen 
nanwezig. 

Nieuwe leden kunnen zich mel
d e n op de herhalingen zelf of op 
l i e t sekretai'iaat : Grote steenweg 
165, Berchem. TeL 39.92.06. 
Tilinsektie. 

Vanaf 1 februari zullen de film
avonden hernomen worden. 

Afspraak met Dhr. Lauriks 
JVans, Offe randes taa t 68, Ant
werpen. 

Nieuwe films : Mars op Ant-
TTerpen, autokaravaan V.V.B. Oos
tende, enz. 
Tendeliersgroep. 

Oefening elke maandag van de 
week te 20 uur, lokaal « Rubens », 
Stat iestraat 175, Berchem. Nieuwe 
kandidaten kunnen zich melden 
bij dhr. Janssens Jan , Klappeistr. 
79, Antwerpen. 
A lu inene vergadering. 

Voor aille militanten op woens
dag 19 februari 1964 in het lokaal 
c Tijl ». 

Politieke scholmg. Spreker Kar 
rel Dillen. 
Massaal Lenteoffensief 1964. 

Onder het motto « Wij hame
ren verder ». 

Van 19 tot en met 24 april. 
Oproep aan alle leden, handelaars 
en simpatisanten. 

Op 24 april 1964 wordt door de 
Vo'ksunie arr. Antwerpen, in he t 
kade.r van een massaal lente-of
fensief, een groots bal ingericht 
In de 2!aal « Pa'jladium ». 

Tijdens dit bal zal de trekking 
plaats hebben van een reuze-tom^ 
bola ten voordele van het boeten-

ZOEKERTJ 
Voor zoekertjes alle briefwisse

ling naar : algemeen sekretariaat 
M. Lemonnierlaan 82, Brussel i. 

Plaatsingen : 5 P per lijn (mi
n imum 4 1.). 

Zoekertjes l.v.m. huwelijk en 
kennismaking worden niet opge
nomen. 

Gezocht huisgezin rond 50 Jaair 
•voor onderhoud woning omg. Ant
werpen. Woonst, vuur en licht + 
fioclale voordelen. Tel. 02-56.83.22 
of schrijv. Brusselsesteenweg 158, 
Halle (Br.), 

Appartement te huur 4 grrote 
plaatsen, gelijkvloers, water, elek-
tr . en gas. Kleine hof. Liefst ou
dere personen. Huur 1400 P, Palei-
aemstraat 356, Brussel 2, bezoek 
iplnsdag, donderdag en zaterdag 2 
to t 4 of lel. 18.72.26. 

2 

Voor aansluiting bij het Verbond 
Tan Vlaamse Leerlingen schrijf 
V.Vli. Prins van Luiklaan 77, 
Brussel 7. 

3 

Steunt V.U. door Volksimiesigaar 
te roken! U geniet en U helpt! Tel. 
09-51.80.74 te Wondegem. 

4 

Beproefd Vlaams gezin met twee 
meisjes (10 en 8 j .) zoekt plaats 
ols huisbewaarder of dergelijke. 
Schrijven kantoor blad. 

5 

Troost in nood. Gij die een boek 
of iets dergelijks koopt wendt ü 
to t Julke V.U., Zilversmidstraat 21 
t e Antwerpen. 

6 

Gevraagd : bekwame huishoud
ster. Familieleven. Aanbieden : 
Dr. V. Ve miert, Antwerpsestr. 30, 
Boom. Tel. 78.02.99. 

f O" ds voor de 17 tserklsdders! 
Wie van U helpt het arrondisse-

mentsbestuur aan vele en mooie 
p ijzen? 

Wij komen ter p 'aatse de prij
zen afhalen nada t U ons schrifte
lijk of telefonisch Verwittigd hebt. 
Ac"< es : Volk.sunie - S3kretariaat, 
Grote steenweg 165, Berchem. Tel. 
19.92.06. 

Aan de mi 'ds schenkers reeds 
van h a te dank! 
Publiciteit. 

Tijdens de wesk van 19 tot 24 
april 1964 wordt door het arr. be
stuur een volledig programma
boekje uitgegeven. 

Wie graag een aankondging 
plaatst, zal zich m verbinding 
stellen met het seki etariaat. Tel. 
39.92.06. 

Prijzen : volledig blad 500 P, 
1/2 bl. 275 P, 1/3 bl. 180 P, 1/4 
bl. 150 P + 6 % taks. 

ANTWERPEN ZUID-KIEL 

Zondag 26 j a n u a i kolportage 
doorheen onze wijken met week
blad « De Volksunie ». 

Alle aktieve leden van de afde
ling worden vriende ijk doch drm-
gend uitgenodigd om desl te ne
men. 

Bijeenkomst 10 uur. 
Aan café « Amadou », Amerika-

lei 78. 

HOBOKEN 

Jaarverslag 1963. 
Tijdens een ledenvergadering op 

6 september 63. in tegenwoordig
heid van ieden van het arr. be
stuur, werd een nieuw bestuur 
verkozen dat cnrdJdell i jk aktief 
van wal stak. E-n we f tocht op 
22 september bracht a's rez iltaat 
67 verkochte bladen en enkele 
abonnementen. 

Voor een pas gereorganiseerde 
afdeling was de opkomst voo/ de 
V.U.-betoging te Gent op 29 sep
tember schitte end. Op 18 oktober 
ledenvergadering over de betoging 
van 10 november, de taak van de 
wijkafgevaardigden, ledenwei-ving 
en abonnementens'ag, het inrich
ten van een bal, de stichting van 
een Vlaamse Kring en de te voe
ren aanwezigheidspolitiek in de 
gemeente aad. Van die datum af 
gonsde de afdeling van bedrijvig
heid, vooi-al wat betreft het bal 
waarvoor 1500 stsunkaarten wer
den verkocht en de mars op Ant
werpen, waa voor 3000 pamfletten 
werden verspreid. Deze aktie kon 
dan ook niet anders dan vruchten 
afwerpen. Vooreerst was de op
komst op he t bal zo geweldig dat 
de helft van de aanwezigen geen 
zitplaats kon bemachtigen dan 
eerst in de kle ne uurtjes. 

De volgende dag, 10 november, 
s tapten een honderddtal Hoboke-
naren achter de leeuwenvlag en 
spandoek. Al is Hoboken rood, 
toch is bewezen dat er Vlamingen 
wonen die het ha r t op de rechte 
plaats hebben. Op het V.U.-Kon-
gres te Mechelen wa 'en -afgevaar
digden-stemgerechtigden van de 
afdeling Hoboken aanwezig. 
Winterwerking. 

Hernieuwing lldkaarten voor 
1964, werving abonnementen en 
leden. Alle aanbetalingen kunnen 
geschieden op het sekretariaat, bij 
P. Anthonissen, Edm. O'etsstraat 
25 of bij penningmeester K. Brue-
lemans, Podderiestraat 36, Hobo
ken. 

Op zondag 26 januari , in samen-
werkmg met kanton Berchem, 
grote werf tocht met mikro wagen 
te Hoboken. Bijeenkomst in « Pal-
Uetar », Kioskplaats 115 te half 
tien stipt. 

Mannen uit het kanton; zijt 
talrijk aanwezig en steun uw 
vrienden uit Hoboken. 

In de eerstkomende weken zal 
voor een adres gezorgd worden 
waar men terecht kan inzake so
ciaal dienstbetoon. 

Een worstenbroodavond, opgevro
lijkt met allerhande vei'makelijk-
heden, zal vermoedelijk doa gaan 
op 7 maart . 

Dr. Ba msherdenkmg op 12 
april: : de afdeling verleent haar 
medewerking, wat op vo 'gmde 
vergaderingen zal toegelicht wor
den. 

Van nu af reeds vestigen wij de 
aandacht van onze leden en sim-
patizanten op « De Week van de 
Volksunie » in het a r ondisse-
ment Antwerpen van 19 tot 24 
april en drukken er op, deze avon
den vrij te houden. 

Voor zover de afdedingsaktivitei-

ten voor de komende maanden, 
döoh daarbij blijft het niet. Daa i -
om doen we een warme oproep 
aan al de leden en .simpatizanten, 
hun medewerking en steun te ver
lenen aan de enige parti j die de 
rechten van het Vlaamse volk ver
dedigt. 

MECHELEN 
Donderdag 6 feta uari. 
De Heer Letter, ku tureel gevol

machtigde van de Ambassade van 
Zuid-Afrika, spreekt voor de 
Vlaams-nationole kontaktklub. 

Gesch 'edkundge inleiding met 
bel 'chten van de toe tand van de 
Nederlands-Zuidarrikaanse kul-
t uu in de Unie. 

Het probleem van de « apart
heid ». 

Met g3legenhe:d tot vrijmoedig 
debat. 

Ter illustratie enke'e mooie 
k'ank- en klcurfilmrn over vo k 
en land v r n Zuid-Afrika. 

MERKSEM 
Kopor tage . 

Vorige z c d a g trok wee- een 
flin' e groep k o p o t3urs met ons 
blad dcor een vooraf bepaald S~-
bied van onze gemeente. 

De resu't ten waren eens te 
meer ve bluffend. Wi.1 kunnen 
niet na aten, hier dank en hulde 
te brergen aan onze kameraden 
die voor dit p achtlg en nut t g 
werk vrijwilig en onbaatzuchtig 
hun zondag onofferen. 
Ba! van Groeninghe. 

Te midden van h : t werk mag 
er -wel een avond van verpozing 
zijn. 

Voo het bal van G e n ng ie . op 
zaterdagavond 1 februari in de ge
kende zaal « Sf.nx », zijn reeds 
een massa kaarten verkocht. Maar 
dat voldoet niet Met het oog op 
de komende gebeurten ssen van 
dit j aa m o e f n op a'ile manifesta
ties a'le Vlarring-n on post zijn. 
Het 'S warm m de « Sfinx » Pui
ke muziek. De b 'diening is er goed 
en de dranken voortreffelijk. 
De heraldiek van Merksem. 

O D donderdag 15 febfuari m de 
zaal van het Davidsfonds, voor een 
aandachtig gehoor, hield onze 
vriend en voorzitt"T Leo Michiels 
een zeer mooie en bevattelijke 
voordracht met dia.s in kleuren 
over de herald ek van onze ge
meente. De voordra htgever mocht 
een dankbaar applaus in ontvangst 
nemen. Ook de heer Goolaei ts dis 
al de wapenschilden opgezocht en 
m bce d gebracht heeft, mocht in 
het sukses delen 
Sociaal dienstbetoon. 

Voor alle loon trekkenden, be
dienden, of he.n-lwerkliedsn heb
ben wij iemand, gespec'alizeerd 
in Iselastingaangiften. U hoeft 
maar een k a a t of brief te schrij
ven aan ons sekretariaat, Em. Le-
mineurstraat 33, met adres da
tum en uur (liefst 's avonds' wan
neer u wenst ten huize met raad 
en daad bijgestaan te wo den 
voor het deskundig invullen van 
uw aangifte. 

Volkomen kosteloos. Geheim
houding vanzelfsprekend verze
kerd. 

BRABANT 

PROVINCIALE KADERDAG 
BRABANT 
Op 23 februari a.s., tn het 
« 's Gravenhof » te Dworp. 
Nad'jre inlichtingen volgen. 

ANDERLECHT 

Hai d vriesweer heeft niet belet 
dat op 17 jan. jl. een 70-tal 
Vlaamsgezinden samenkwamen om 
te luisteren naar de uiteenzetting 
van de sprekers die, volgens hun 
eigen stijl, hun verschillend on
derwerp en hun specifiek stand
punt werkelijk een ideaal spre
kerstrio voi-men. 

De h. Vanthoumout handelde 
met een kalme maar juiste en 
goedgedokumenteec.de tekst over 
de wantoestanden in de Brusselse 
agglomeratie. 

Mr. Daniel Deconinck bracht 
een uitstekende visie over de aan
staande grondwetsherziening 

Dr. Vic Anciaux deed een bezie
lende oproep voor een harde maa/r 
algemene eenheidsaktie naa r fede-
raUsma 

Na de vergadering werd niet 
minder dan llOO P rondgehaald. 
Nieuwe leden en abonnees werden 
geboekt. Het bestuur der afdeling 
dankt he t arr. bestuur, alle afde
lingen uit het kanton Anderlecht, 
heel in het bijzonder de afdeling 
Dilbeek en verder ook de arr. 
voorzitter D". Valckenlers en zijn 
dame voor hun aanwezigheid. 

KUMTICH 

2de Vlaams Kioemenbal. 
Alle V.U.-vrienden worden met 

echtgenote en familie vriendelijk 
uitgenodigd op zaterdag 25 ja^ 
nuar i 1964 in de zaal Vandeput. 

Bloemen, leeuwen en muziek! 
Orkest : The Dixie Dieks. 
P'aatsbespreking bij de inrich

ters : 
F»-. Vandeplas, tel. 821.61. 
Vandeput, tel. 814.29. 
CJourant, tel. 722.71. 
Verstraeten, tel. 835.52. 

SINT-STEVENS-WOLUWE 
Niettegenstaande ev voor de 

werftocht van 19 januar i maa r 
half zoveel deelnemers waren als 
in juli 1961 werden eens zoveel 
bladen verkocht. Het kon moeilijk 
anders, want ondo de bewust le
vende Vlamingen beseft iedereen 
dat alleen versterkte poMtieke 
Vlaamse macht beterschap kan 
brengen. 

L IMBURG 

NEUWERKERKEN 

Morgen zondag 26 januari te 10 
uur spreekt E.P. Brauns in de pa
rochiezaal te Nijuwerkerken over 
« Vlaamse en sociale beweging 
onder bijbelse belicht ng ». 

O O S T - V L A A N D E R E N 

AALST 

Zaterdag 25-1-1964 te 15 uur : 
grote simultaanparti j ingericht 
door de Vlaamse Schaakklub « Ro-
kade ». Alle schaakiiefhebbers wor
den uitgenodigd de kampioen van 
de Rokade te komen bekampen. 

Te 21 uur privaat - ledendans
feest. 

Zondag 26-1-1964 : zang o.l.v. 
Willem De Meyer, ontspai.ning met 
Kor van d e ' Goten. 

Al deze aktiviteiten gaan door 
m het lokaal « De Vriendschap », 
Kerkstraat 9. Aalst. 

Voor nadere inlichtingen ; Lue 
Rombaut. Moler dreef 7, Aalst 
(tel. 053-217.66) 

WEST-VLAAN D E R E N 

De Volksuniesigaar wo dt nog 
steeds te koop aangeboden. 

West-Vlaanderen rekent op al 
onze vrienden om de kas te hel
pen spijzigen. 

Bestellmgen worden ingewacht 
Op vo gende adressen : 

Provinciaal Sekretariaat, Pieter 
Bortie laan 27, Gistel 

De <3ock Rene, Kerkst iaa t 3, 
Wondeigem 

Bestellingen van minder dan 
1000 stuks 4 P. 

Bestellingen van minstens 1000 
stuks 3,25 P . 

BRUGGE »<i<v 

Filmavond. 
Bij wijze van nieuwjaarsge

schenk biedt het arr . bestuur z'n 
leden, abonnees en sympathisan
ten een filmavond aan op vrijdag 
31 januar i a s . te 20 uur 30 m de 
bovenzaal van het hotel « Welling
ton », 't Zand, B ugge. Naast fil
men over de betogingen te Gent 
en te Antwerpen, worden tevens 
afgerold de film « Van Lele tot 
Noordzeestrand » en «Brygja 843». 
Deze filmavond Is kosteloos toe
gankelijk en wordt voorgesteld 
door de smalfilmgroep « Kul tura ». 
Lentebal. 

De Vlaamse Vriendenkring 
v .aagt U de avond van zaterdag 
7 maar t a.s. vrij te houden. Op die 
da tum Immers (halfvasten) wordt 
U ten dans genodigd in het « Bou-
dewijnpark » te S t Michiels. Toe
gangsprijzen : 35 P (leden van de 
kring) en 40 P. Nadere berichten 
volgen I 

NIEÜWPOORT 

Wie wenst aan te sluiten blJ de 
ziekenkas « Broederliefde », ver-
wittige W. D e v i e n d t , RecoUette-
s traat 66, Nieuwpoort. 

Zelfstandigen ot a 'beiders, be
dienden of landbouwers : geeft 
als bewuste Vlamingen geen geld 
meer aan mutualiteiten, wier bla
den u bestrijden. Sluit aan bij een 
Vlaamse ziekenkas. 
Breughelfeest. 

Op zaterdag 8 februari a.s. om 
19 uur 30 in de zaal « De Bel
aard », Markt, Nieuwpoo".! : twee
de Breughelfeest ingericht door 
de VI. Vriendenkrmg. 

Een smuipartij , een reuzekwis en 
gezellige dansen zullen bijdragen 
tot een aangename avond. 

inschrijvingen voov 3 lebruarl in 
het gastof a^De Beiaard » ofwel 
bij : 

H. Huyghebaert, Koning Ridder-
dijk 19. Westende. 

P. Laplasse, Polderstraat 91, 
Oostduinkerke. 

L. Mertens. Canadalaan 9, 
Nieuwpoort. 

Deelname in de kosten : 50 P. 
Iedereen hartelijk welkom! 

OVERLIJDEN 
Te Aalst overleed verleden week 

vUjdag schielijk, m de leeftijd 
van 73 jaar, de heer Arthur Mul
ler, oud-leraar aan d? Technische 
School, Onder een massale toe-
Joop van zijn talrijke vrienden 
w e d hij verleden woensdag be
graven. 

Met de heer Muller verdwijnt 
een der trouwsten van de « oude 
gai'de » van het Aalsters Vlaams-
nationalisme. Na de repressie was 
hij een der eersten om met r aad 
en daad het ka itatief werk ten 
bate van de getroffenen, o m . in 
de vereniging « Klimop », bij te 
staan. Nooit werd vergeefs een be
roep op hem gedaan en bij het 
samehstelilen van verkiezingslijs-
ten vond hij het steeds als van
zelfsprekend dat hij zijn ervaring 
en goede faam ter beschikking 
stelde van de zaak. 

De Vlaamse moederaarde, die 
hem zo dierbaar was, dekke hem 
zacht in de eeuwige rust. 

VLAAMSE ZELFSTANDIGEN 

De wet van 9.8.63 verplicht U aan te sluiten bij een wette
lijk erkend verzeke ingsorganisme. 

Uw keus kan niet moeilijk zijn. 
U hebt slechts een keus : 
De « Vlaamse Ziekenkas » alleen is uw vertrouwen waard. 
Zij is 100 % Vlaams. Zij alleen, ais Vlaamse mutualiteit, 

kan bogen op 12 jaar strijd en ondervinding. Zij alleen beeft, 
toen Vlaanderen nog verguisd werd, de kastanjes uit het vuur 
gehaald voor sociale neropstandmg. 

ü zult bewijzen dat u die strijd waardeert. 
U zult aansluiten bij de oudste en de grootste Vlaamse mu

tualiteit, de « Vlaamse Ziekenkas » 
welke beschikt over afdelingen in gans het Vlaamse land. De 
Vlaamse ziekenkas werd gesticht in november 1951 en wettelijk 
erkend op 16.4.52. 

Knip onderstaande strook uit en stuur hem in-open omslag, 
met f rankenng 50 et., n a a r ons Centraal Secretariaat, Kipdorp 
50, Antwerpen, tel. 03-32.31.39. 

Ondergetekende : 
wonende te : 
verlangt he t bezoek van een afgevaardigde van de Vlaamse zie
kenkas op te uiur.-

Handtekening. 



DE VOLKSUNIE IS 

A N T W E R P E N 

BEBLAAB 

Zaterdag 1 februari ; oprichting 
van de afdeling Berlaar. Korte 
spreelcbeurt door Ludo Sels, boe
renleider; Wim Jorissen, algemeen 
eekretarls en Walter Luyten, arr. 
sekretarls. De Ideu'film van de 
federalistische betoging te Ant
werpen, met in vedette de groep 
deelnemers uit Berlaar, zal ver
toond worden. Alle leden, simpa-
t isanten en belangstellenden wor
den hartelijk uitgenodigd. Aan
vang te 20 uur. 

KESSEL 

Zaterdag 8 febi-uan te 19 uur 
In de zaal Alcazar : « Hanenfees-
ten » van de afdehng Kassei. Aan 
de spotprijs van 45 F wo' dt voegend 
menu opgediend : Waalse hanen, 
Vlaamse fritten en appelmoes, 
overgoten met Belgisch bier, Kes-
sels gebak. Echt fede alistisch! 
Daarna muziek en gezelligheid. 
Ook niet-eters worden hierop uit
genodigd. 

Inschrijven : Devos, Nijlen-
steenweg 90. tel. 701250. 

Uiterlijk 5 februari. 

MERKSEM 

Voor de leden en simpatisanten 
van de Volksunie is er in de ko
mende dagen heel wat te doen. 

In de tweede helft van januari 
zullen de lidgelden voor 1964 ge-
md worden. Ze kunnen ook be
taald worden tegen kwijtscnnft In 
het lokaal « Tyl », Bredataaan 298. 
De iidkaart zal dan aan huis be
zorgd worden. 

In de loop van februari : alge
mene ledenvergadering met be-
stuursherkiezing. Het mandaa t van 

•BM€m ̂  
Tri. «:ï 32»4?; - «.^«/iflln.S'; 

Aanbevolen 
Huizen 
Tot 40% KORTING 

Hulsh App Radlo-TV-
Bandopnemers.» 

37 92.57 ELAGRO 38.7t.68 
De Damhouderstr. 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen DeHflex Taplflex 
enz Inlichtingen 
Claessens-Cornelis Schut-
str 18 Deurne - T 36 13.13 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek 

goede spijzen vindt U in 
afspanning 

« DE KROON » 
OX.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al uw Vlaamse iektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

((Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeei 
Vermindering v {groepen 
Elisabethi. 105 - T 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant > 
in het Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 

Frankr i jk le i ^ Antvverpen 

Voor uw moUeru in t e r i eu r : 

EURO-DOMl 
Kruldtuinlaan b Brussel 
met • Geschenken-kelder 
De beste Zw. uurwerken 
met wereldwaarborg, bij 
meester-uurwerkmaker 

SL A E T S 
A. Dewinterstr. 11 Ouderg. 
t. 72.45.43 - terminus tr. 35 
10% korting leden V.U., 

het huldig bestuur, dat over twee 
jaar liep, vervalt einde april 1964. 
Al de uittredende bestuursleden 
zijn herkiesbaar. Eventuele nieu
we kandidaturen moeten voor 6 
februari onder gesloten omslag op 
het sekretariaat toekomen. Meer 
Inlichtingen zullen per omschrij
ven aan de leden worden toege
zonden. 
Kolportage. 

De volgende kolportage in onze 
gemeente gaat door op zondag 22 
februari. Wij vragen nog enkele 
toegewijde helpers voor dit mooi 
en nuttig werk. 

BRABANT 

ANDERLECHT 
Vlaams volksbal op zaterdag 7 

m a a n 1964. Zaal St. Anna. 
Orkest : tiet Brussels amuse

mentsorkest Peter Philips. 
Deemame in de onkosten : 

slechts 25 F . 

BRUSSEL 
Dank zij de opbrengst van de 

steunkaarten, gestort door meer
dere afdelingen, kon ons blad van 
huis tot huis verspreid worden in 
de gemeenten Bever GalmaaJ-
den, Herfelingen, Herne, Oetin-
gen. Tollembeek, Heikruis, Sint-
Pieters-Kapelle en VoUezele. 

Wie verlangt dat deze vorm 
van propaganda door het anon -
dissement Brussel zou kunnen 
voortgezet worden, gelieve in elke 
af de ing bij te dragen tot de ver
koop van steunkaarten of zijn 
bijdrage te sto ten op Prk 86 54.50 
van Volksunie Arrondissement 
Brussel, M. Lemonnierlaan 82, 
Bnissel-1. 

Te onthouden data . 
Donderdag 6 februari, donderdag 

5 maar t en donderdag 14 mei 1964, 
telkens te 20 uur m bet lokaal 
« Luxor », PavilJ(3enstraat 56 te 
Schaarbeek wordt door de Schaar-
beekse Kultuiir- en Studiekring een 
vergadering oelegd waarop geken
de sprekers zullen handelen over 
aktuele problemen. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beleren-orkest 
Stemming - 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 
groepszelzen. scholen enz._ 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

• 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Anfwernen 

prima koud buffet. 
Open dag en nacht. 
7"'an voor vergadert neren 
enz.. 
Van nu al Herman Segera 
oude baas van Monopol 
Gent aan de tapkraan 
• 

D«JK 1 -BIERKELDER 

Oude Markt 22 Leuven 
Schoonste bierkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men in 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt, met de 2 Hertjes 

Niet 

Dort 

^^s 
g*» /^j^HËffv ^ 
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verffeten 

^ ^ 
jKKSUv 

^S/a 

W^ 
: weidra 

Thierbrauhof III 
te BrusseL 

Zaterdag 8 februari te 20 uuir 
In de zaal « Witte Leeuw », Markt 
te Vilv(X>rde ; jaarlijk arrondis
sementeel bal met Peter Philips. 

Zondag 23 februari ; provtnciar 
Ie kaderdag te Dworp 

Werftochten met verkoop van ons 
blad. 

Het voorlopig programma is 
vastgesteld als volgt : 

9 februari : Slerrebeek. 
8 maar t : Nederokkerzeel, 
22 m a a t : Zaventem. 
5 april : Bever en St-Pieters-

kapelle (op speciaal verzoek). 
19 april : Herne. 
3 mei : Lembeek (Halle) 
17 mei : Beert en Bogaarden. 
In geval van werkelijk slecht 

weder of gevaar op de wegen 
wordt de werftocht automatisch 
afgelast. Bij twijfel kan men de 
dag zelf nog bellen te 8 uur 15 
op nummer 15.51.75. 

De zondagen, waarop geen werf
tochten voorzien worden voor de 
a rondissementele ploeg, zijn 
voorbehouden voor de ploegen uit 
de kantons Asse en Wolvertem. 
die onder de leiding s taan van de 
bestuursleden L. De Smedt en M. 
Praet . 

BRUSSEL (ARR.) 
Gemeenteverkiezingen. 

Nu reeds maken de BSP, de 
CVP en de libe ale pait i j zich 
klaar voor de komende gemeente
verkiezingen. De gemeenteraads
leden uit deze partijen zijn ver
antwoordelijk voor de ergerlijke 
behande ing van de Vlamingen in 
het Brusselse. Ze moeten dus zo
veel mogelijk best eden en geweerd 
worden om plaats te maken vooir 
jongere en betere kandidaten. De 
Volksimie, die dank zij haa r 
adressendienst over een gevreesd 
wapen beschikt, ssal alles in he t 
werk stellen om kumule 'ende bur
gemeesters en schepenen (sommi
gen verdienen door die kiunul zo 
maar 8 è, 4 miljoen F per jaar) t e 
doen vervangen doo ' jongere en 
meer betrouwbare vertegenwoordi
gers. 

JETTE 
1ste groot bal van het Vlaams 

Aktiekomitee Je t te In de aaien 
van het gemeentehuis op 4 april. 

Alle Vlamingen te B ussel zul
len er aan houden hierop aanwe
zig te zijn. 

KESTER 

Bert Willemsfonds. 
Dit fonds IS gesticht om het 

IJzerbedevaa tkomitee te steunen 
In de bous? van een verdieping in 
de nieuwe toren, gewijd aan Bert 
WiUems, de Vlaamse gesneuvelde 
Pajot (Wambeek) die rust in de 
knp te beneden de Paxpoort. Die 
verdieping zou ongeveer 500 000 F 
kosten. 

Het Bert Willemsfonds doet een 
beroep op alle Vlamingen - Pajot-
ten om dit steunfonds indachtig 
te zijn en te p opageren. Het 
adres ervan is : Bert Willems
fonds, Klein Brussel, 16, Kester. 

SCHAARBEEK 
Op donderdag 6 februari te 20 

uur wordt in het lokaal «e Luxor », 
Paviljoenst aa t 56 te Schaarbeek 
een referaat gehouden door W. 
Luyten over de Grondwetsherzie-
nmg. Dit wordt voor leden en sim-
patizanten uit ne t Brusselse een 
enige geegenheid om te horen 
wat er schuil gaat achter de schijn-
ba e eenheid van de C.V.P.- en 
B.S P.-partijkongressen 
Jaarli jks gezel.ig samenzijn. 

Dit gezellig samenzijn, zoals 
steeds bestaande uit een tombola, 
waaraan ieder aanwezige gratis 
kan deelnemen en uit het optre
den van een gekende humorist — 
dit jaar zal dat Jef Burm zijn — 
valt niet zoals eerst aangekondigd 
op 4 april, maar op zaterdag 11 
april . 

Het zal een onvergetelijke avond 
worden, aangeboden aan al de le
den van de afdeling Schaarbeek en 
aan de talrijke vrienden uit het 
Brusselse. 

6role Itui; 
GLAZEN M MONIURCH. 
GrAttt voor veaeLerden. 
Henletiingen in eigen werlfulll. 

Walter ROLAND 
n> 6«<jip!omecrd Optieker «M 
KerVstraat, 58 — A.^tworpen 
{Let «.u.b op het htmnuniinet Q 

Teleloon: 3S.U.M 
10 % lorlmg op vertoon dtttr. 

STERREBEEK 

De ronde van het kanton Zaven-. 
tem gaat op zondag 2 februari 
verder in St&rrebeek. Bijeenkomst . 
te 9 uur achter de KVS, te 9 uui 
15 op het Daillyplein of te 9 uur 
30 aan de ke k van SteiTcbcolj.. 

VILVOORDE 

Arrondissementeel bal. 

De Inrichting van net arrond's-
sementeel bal, dat dit jaar zo'n 
grcwt sukses kende m Sohepdaal, 
wordt deze maal verzekerd door 
de afdelingen Machelen en Vil
voorde. 

Alle afdelingen gelieven nota te 
nemen van "^ datum ; 8 februari 
1964. 

O O S T - V L A A N D E R E N 

DENDERLEEUW 

Dinsdag 28 dezer, bijzondere al
gemene vergadering te 20 uur in 
het lokaal. 

Enig punt op de agenda : de ge-
meenteraadsve kiezmgen. 

Alle leden, abonnementen en 
V.U.-vrlenden der gemeente die 
hiervoor enige belangstelling beto
nen, worden verwacht. 

Dit jaar bestaat de afdeling vijf 
jaar . Een via ing wordt gepland. 
De afdelmg zal zich voor deze ge
beurtenis een vlag aanschaffen. 
Vlaginhuldlging en lustrumvie-
ring zijn de agendapunten van de 
eerstvolgende bestuursvergadering 
die in feta uari zad gehouden wor
den. 

EREMBODEGEM 

Het Volksuniebal der Dender
streek gaat door op zaterdag 29 
februa 1 om 21 uur in zaal « Ani
mo » (Denderbrug Erembodegem) 
met een gekend orkest uit de 
streek. 

Wie het eerste bal bijwoonde zal 
er zeker dit jaar ook zijn! Het 
moet nog een groter ucces w a d e n 
dan het vonge! 

Allen hartelijk welkom 1 

GENT 

9.2.64 : kolportage met ge'ulds-
wagen te Gent, met verspreiding 
van nieuw pamflet. 

15.3.64 : kolpcrtage met geluids-
wagen te Drongen en Baarle-I^ron-
gen. 

3.4.64 : massale meeting in he t 
licht van de komaide gemeente
verkiezingen. Vertoning van de 
filmen « Volksuniebetoging » en 
« Federale Mars te Antwerpen ». 

12.4,64 : kolpOTtage met ge-
luidswagen te St. Denijs-Westrem 
en Afsnee. 

10.5.64 : kolportage in De Pinte. 
14.6.64 : kolportage in St. 

Amandsberg 
5.7.64 : kolportage te Merelbeke. 
Deze kolportages s taan buitöv 

de aktiviteiten rond de gemeente-

S A R D I N I Ë 
Land der toekomst met 10 
m zon per Jaar. Koop nu 
uw grond nog voordelig. 
Bouwen kost er 50% goed
koper. 
Ekstra steun van Staat. 
Reeds twee VI. hotels In 
opbouw. Onze reisagents. 
wachten op uw hotl of vil
la voor bvolk.. Zeer voor
delige belegging. Inlchtln-
gen : kantoor blad. 

verkiezingen die wordwir Tt«-fese^)>, 
"leUl doQr de bijzondere we rkg roe j^ 
ü -"e maanden juli, augustus e i ^ 
sepwru"'er luiden wij dan, in sstei-
menwerkuTg met dsze workg oep^. 
h3t Volksunie-offensief in t3 G s n t t 
o.n hi3r op ge-neente.ijk v'ak dfc 
zege van de Vlaams - Nat ional*, 
gedachte af te dwingen. 

V/ij zijn ervan overtuigd d a t 
vele nieuwe medewerkers ziclk, 
zullen aansluiten. Meldt U bij Gs», 
Dokeyser, Onderbergen 57, G e n t ^ 

Abonneraentenslag. 
V m nu af wordt er koortsaxdiUfc 

geuerkt om het aantal abonne--
menten op te drijven. Het s p r e e k t 
vanzelf dat ons weekblad de enigte 
informatie is en tevens een uits-
stekende propaganda. 

Ons doel ; naar 100 n i e u w * 
abonnementen I 

OtJDENAARDE-RONSE 
Op 25 januari te 21 uur in difc-

zaal « Pallieter » (rechtover da-
Kerk) te Leuijegem r groort bat., 
van de Vlaamse klub arr. CXide--
naarde-Ronse. 

Alle vrienden en slmpatizanteita 
hartelijk welkom 1 

ZOTTEGEM 
Zaterdag 18 april 1964 tweed* 

V.U.-bal te Zottegem, zaal P a r ^ 
king. Orkest Clees Pive. Een wenfc 
voor de andere afdelingen van hefe 
arrondissement : de datum vrtlj 
houden! 

W E S T - V L A A N D E R E N 

BIANKENBERGE 

Winte 'bal van de afd^Sng.. 
Dit avondfeest gaat door in da 
zaal Thalia op zaterdag 8 februa^ 
r i a.s.; deuren open vanaf 20 uuc 
30, eerste noot om 21 uur. l o -
gangsprijs : 30 F. Neem uw kaar 
ten vooraf, want de zaal w»rdt 
weer te klein! 
Willem De Dekenkring. 

De vzw. Willem de Dekenkrings, 
afd. Blankenberge, nodlg^t alle 
belangstellenden uit op een vocnv 
drachtavond met Ward Hermans. 

Deze voordracht vindt plaats op 
zaterdag 25 januari a.s. te 20 uur 
30 in de zaal van het Hotel Aquar 
r ium. De Smet de Naeyerlaaa 
33. Dhr Ward Hermans sp 'eekt 
er over : hoe en waarom schreel 
ik « J a n van Gent ». 

DIKSMÜTDE 
Werftochten. 

Zondag 26 jan. : Oostduinteerke 
Xafd. Oostende). 

Zondag 2 febr : Keiem en Le-
ke (a fd Gistel en Diksm.). 

Zondag 9 febr. : HouthuOst ( ïoor 
gans het arrond.I. 

TORHOUT 

Het arr. l>estuur besliste op 8 
Januari 11. om vanaf 15 maar t a.8. 
in het kanton Torhout een uitge
breide propaganda - kampagne t e 
voeren. Worden voorzien : koljjor-
tages, meetings op openbare plei
nen, ve spreiding van een speöaa l 
pamflet. Wie geldelijk of metter
daad tot deze aktiviteiten wil bi j 
dragen, kan zich melden bij he t 
arr . bestuur of bij de kantonnale 
gevolmachtigde : dhr J . Roelot, 
Veldstr. 53. Assebroek. 

tlliljoenen voor allen-

m 
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U E Ronde-Tafelkonferentie der 
drte traditionele partijen (de ronde tafel van 
de 24, deelbaar door 3 en door 2) hield dinsdag 
jl. haar tweede vergadering, onder voorzitter
schap ditmaal van dhr Van Audenhove. Op de 
dagorde stond het vraagstuk van de voorbe
houden of beschermde materies, die in aanmer
king komen voor een gekwalificeerde stemwijze 
in kamer en senaat. 

De CVP-argevaardigden legden een lijst neer 
waarop vermeld staan : 1. het gebruik der ta
len in bestuur, gerecht, leger en onderwijs; 2. 
de grenzen van provincies en gemeenten; 3. de 
beginselen van het schoolpakt; 4. de kieswet
geving (na hervorming); 5, de door hen ver
wachte wetgeving over decentralisatie en de
concentratie (in de richting der provincie); 6. 
de inrichting van kultuurraden (eveneens nog 
te beslissen). 

I / E socialisten hadden ook een 
lijst, die echter minder duidelijk was. Men weet 
dat de CVP deze materies wil onderwerpen aan 
een 2/3-meerderheid. De socialisten van hun 
kant zijn voorstanders van een dubbele meer
derheid'van Vlamingen en Walen. Van Auden
hove zelf bracht opnieuw het idee van de pari
taire verzoeningscommissie te berde, waarvan 
Harmei en Wigny de grote promotors zijn ge
weest. 

Deze verzoeningscormnissie zou van zeer al
gemene toepassing zijn, nl. telkens als er een 
regionale splitsing dreigt onder Vlamingen en 
Walen. In het voordeel van de formule voert 
hij aan dat ze alle discussie over gewaarborgde 
materies overbodig maakt Anderzijds beant
woordt die paritaire verzoeningsformule (na de 

paritaire senaat en nog meer dan deze wegens 
het heimelijk karakter der verzoeningscommis-
siej het best aan de heimelijke verzuchtingen 
van al diegenen die aan de top der traditionele 
partijen naar waarborgen streven voor de Wa
len. 

t l UN hoofdbedoeling is immers 
te komen tot een blijvende gelijke beïnvloeding 
van het staatsieven door de twee gemeenschap
pen, ongeacht de verhouding van ongeveer 
60 % Vlamingen tegenover ongeveer 40 % Wa
len en franssprekenden. 

Men heeft reeds bij de jongste taalwetten de 
topfuncties van de administratie volgens pari
taire normen vastgelegd. Ook bij de vaststel
ling der ministerzetels streeft men in de jong
ste tijd naar een paritaire verdeling. 

Zulks betekent een uitholling van onze 
Vlaamse meerderheid en een blijvende aanslag 
op haar levensrecht en rechtmatig aandeel. In 
een dergelijk stelsel zijn wij niet alleen onbe
kwaam onze achterstand in te halen, maar on
dergaan we een steeds nieuwe achterultstelling. 
Voor ons rechtmatig proportioneel aandeel (dit 
is van 50 tot 60 %, dus 1/5 van ons deel) zijn 
we volledig uitgeleverd aan de goodwill van de 
franstaligen, die steeds bevoorrecht zullen blij
ven. De jongste taalwetten hebben dan ook, door 
de zgn. kontaktzones en beschermde minder
heden, ruimte geschapen voor overlapping van 
de Vlaamse gemeenschap door de bevoorrechte 
franstalige groep aan de top. 

Lf E grondwetsherziening wil ons 
luist blijvend in die positie van gekoloniseer-
ien vastspijkeren. De voorbereidende werkgroep 
tieeft zeer duidelijk die bedoeling onthuld in 
volgende tekst : 

« De leden waren eenstemmig van oordeel 
la t het traditioneel evenwicht tussen het aan
tal nederlandstalige en franstalige ministers 
dient behouden. Allen waren echter ook de me
ning toegedaan dat dit gebruik, door politieke 

wijsheid ingegeven, niet door een grondwette
lijke beschikking moet worden geregeld. » 

In tegenstelling tot de vorige liberale eeuw is 
het staatsbestuur thans bijna volledig overge
gaan in handen van de uitvoerende macht, dit 
is van de regering. 

Het is de regering die jaarlijks beslist over de 
verdeling van 150 miljard. Het is de regering 
die de 500.000 personen in overheidsdienst be
stuurt en in handen heeft. 

Het is zelfs de regering die de wetten maakt 
met behulp van haar administraties. Van de 
1 600 wetten gestemd sedert de 2de wereldoor
log zijn er 1.500 gekomen op regerings
initiatief en slechts 100 van parlements
leden en dan nog slechts op secundaire 
kwesties en met instemming van de 
regering. Het parlement neemt alleen nog en
kele grote beslissingen zoals de investituur van 
de regering en het vertrouwensvotum en houdt 
verder een zekere controle. Vroeger, nog in 
1932, diskuteerde men wekenlang over een taal
wet van 2 blz. Thans wordt een taalwet van 
40 b'z in twee dagen er door gejaagd Evenzo 
de ziekteverzekering of de belastingshervorming. 

W AARTOE dienen dan nog de 
grondwettelijke waarborgen? Wel, om te ver
hinderen dat het paritair regerings- en be-
stuursregime ooit voor verrassingen zou worden 
geplaatst vanwege de Vlaamse parlementaire 
meerderheid en om te verhinderen dat de 
Vlaamse parlementaire meerderheid zich ooit 
zou kunnen doorzetten tot in de uitvoerende 
macht. 

Om nu tot de grondwettelijke waarborgen te 
kunnen komen heeft men de zetelaanpassing 

nodig. Ja, men zal er om smeken, men zal ze 
ons liever opdringen dan te moeten verzaken 
aan de waarborgen die men als kompensatie 
wil er door halen Men is ontgoocheld omdat de 
zetelaanpassing zo weinig enthoesiasme wekt in 
Vlaanderen. De zaak van de waarborgen wordt 
er door bemoeilijkt, wanneer de euforie der ze
telaanpassing ontbreekt Een ander verguldsel 
om de pil te doen slikken is de decentralisatie. 
Daaronder wordt verstaan zowel de kulturele 
autonomie als de decentralisatie inzake sociaal-
economische problemen. Inzake kulturele au
tonomie wil men slechts zoiets als een mengsel 
van advies-raden en parastatale organen be
last met een beperkt budget en beperkte regle
menterende bevoegdheid. Voor de socialisten is 
ook dit nog te veel en zij gebruiken de vrees 
voor ideologische minorisering om alles in het 
centrum te laten beslissen. 

U E liberalen van hun kant ma
ken zich druk over een Brussels kultuurinsti-
tuut. In de hoogste Belgische instanties spreekt 
men trouwens over 't algemeen graag van drie 
groepen : Vlamingen, Walen en Brusselaars, 
waardoor de Vlamingen met hun 60 % niet 
eens voor de helft tellen. Trouwens, zelfs in een 
paritair regerings- en bestuursregime verkeren 
we reeds in die positie terwille van sommige 
geografische Vlamingen die steeds bereid zijn 
met de overzijde te pakteren op de rug van hun 
eigen volk. 

Volgende week zal men het hebben over de 
decentralisatie. In dat verband zal de CVP de 
provincie als grondslag voorstellen (waarin zij 
sterk staat) , terwijl de BSP het meer houdt bij 
een 5-tal gewesten tussen provincie en centraal 
bestuur die evenwel niet met de taalgemeen
schappen samenvallen. Daarmede zal dan de 
eerste inspektieronde zijn voltooid. We moeten 
er op wijzen dat al die decentralisatieformu
les en zelfs de kulturele autonomie zoals ze 
wordt beoogd niet de minste grondwetsherzie
ning nodig maken. Zij vervullen de rol van 
verguldsel en afleidingsmanoeuver, alibi en bal
last, om des te beter de grondwetsherziening 

te doen slikken en door de versnippering zelf 
de nieuwe balanspoUtiek te helpen versterken. 
Totdat het centrum opnieuw zo sterk is met de 
hulp van Europese instellingen (binnen 20 jaar 
zegt men), dat Vlaanderen en Wallonië voor
goed in de knel zitten en er niet meer tussen 
uit kunnen. 

\J NZE houding moet er op 
berekend zijn de grondwetsherziening te 
doen stranden. Wanneer de poging van de drie 
traditionele partijen om door een nieuw kom-
promis het unitaire basisconcept van het land 
in een paritaire geest te redden mislukt, dan 
is de crisis geopend en de weg vrij voor een gans 
nieuw federaal pakt door rechtstreekse onder
handelingen tussen Vlamingen en Walen op 
basis van een eenvoudige wederzijdse meerder
heid. 

Met een federaal regime zouden Vlamingen en 
Walen die waarborg bezitten, dat ze zelf over 
hun eigen zaken naar eigen maat en eigen in
zicht kunnen beslissen Tevens zou dat zelfbe
stuur ons de waarborg geven om op federaal 
niveau ons proportioneel aandeel te bekomen 
zelfs wanneer Vlamingen en Walen elkander 
aan de top ontmoeten op voet" van gelijkheid 
(bv. paritaire generale staf, doch officierenkorps 
proportioneel aan het Vlaams en Waals kon-
tingent) . 

L ATEN wij ons goed voor ogen 
houden dat de grondwetsherziening volgende 
punten onderstelt :' 

1) een 2/3-meerderheid in de volgende ka
mers. Zelfs de onthoudingen zijn als tegenstem 
te aanzien. 

2) een van nu reeds vaststaand perspektief 
op een regering van nationale unie na de vol
gende verkiezingen, met al wat daarbij hoort. 

3) Bovendien is het zeer moeilijk, zo uiteen
lopende partijen op een vaste formule te ver
binden De malkontenten van alle slag zullen 
geneigd zijn zich te distantiëren. 

4) Alleen de Volksunie biedt een alternatief 
voor alle malkontenten en voor wie tegen de^ 
grondwetsherziening eekant is 

5) We hebben nog vele maanden tijd om 
voor de publieke opinie het komplot te ontmas
keren dat de drie traditionele partijen tegen 
het Vlaams proportioneel recht aan het sme
den zijn. 

In dat perspektief krijgen wij als Volksunie 
een enige kans, maar dit betekent ook een unie
ke verantwoordeliikheid. Deze nl. van een breed 
Vlaams front mogelijk te maken, dat een ma
ximum zetels h a a ^ en tevens een verdere be
dreiging blijft uitmaken. 
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U AN is het mogelijk dat een 
groep Vlaamse CVP-ers zich bezint, bijvoorbeeld 
door zich te onthouden, als ze het al niet doen 
voor de verkiezing En als sommige Walen in
zien dat alleen hun stem oiitbreekt om 4B 
grondwetsherziening te verijdelen en direkt 
naar federalisme te gaan, zullen zij wellicht niet 
nalaten zulks te doen. 

In elk geval is het in dat perspektief meer 
dan ooit gewenst en noodzakelijk zelfs dat de 
Volksuniezweep niet eenzijdig werkt op de CVP, 
maar ook op de BSP. Het ware inderdaad spij
tig dat de regeringspartij, die zich op Vlaams 
gebied het slechtst gedragen heeft, niet mede 
zou aangetast worden. Dan zün we ook geen 
zweeppartij meer, maar een nieuwe beslissende 
en revolutionaire faktor op het Belgisch schaak
bord. 

De eerste tekenen in die richting liggen reeds 
voor wanneer bvb. een studiebureau als CRISP 
(van socialistische strekking) in zijn jongste 
nummer schrijft, dat de Volksunie te Brussel 
zal vooruitgaan ten nadele van CVP én BSP, 
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