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De Franse professor Sauvy heeft op verzoek van de 
Waalse ekonomische raad het ontvolkingsprobleem van 
Wallonië bestudeerd. De Waalse bevolking groeit vrijwel 
niet meer aan, loopt in verschillende streken zelfs achter
uit, terwijl de Vlaamse bevolking steeds toeneemt. Als 
het zo verder gaat zullen er in 1980 tweemaal zoveel 
Vlamingen als Walen zijn in België. En dat willen de 
Walen uit alle macht voorkomen. 

H O G E R E P E N S I O E N E N V O O R W A L E N : 

TROETELKIND WORDT TROETELGRIJSAARD 

MINISTER BERTRAND ONDERZOCHT PER AUTOBUS DE VERBINDING 
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Professor Sauvy heeft en
kele voorstellen gedaan om 
de Waalse aktieve bevolking 
te doen toenemen en ze voor
al te verjongen. 

Meer dan een eeuw lang 
heerste in het Waalse land 
een klimaat dat het gezin 
met kinderen vijandig was. 

Het rezultaat ziet men nu: 
een dalende en verouderde 
bevolking is een der voor
naamste oorzaken van de 
ekonomische teruggang. De 
voor£?tellen Sauvy tot gezond
making van de demografische 
bestand zijn verbijsterend : 
om de industrie in Wallonië 

DOORBRAAK DER VOLKSUNIE IN 

West - Vlaanderen 

te behouden dienen elk jaar 
40.000 buitenlanders geïmpor
teerd te worden en om het ge
boortecijfer op te drijven 
moet Wallonië hogere kinder
bijslagen krijgen dan Vlaan
deren. Want het evenwicht 
dient in België hersteld. 

Daarom zal Wallonië, dat 
gedurende 132 jaar het troe
telkind was in België op elk 
gebied, nu de troetelgrijsaard 
worden die op kosten van 
gans het land, dus ook ea 
vooral van Vlaanderen, een 
reeks voorrechten moet bij-
krijgen hoewel het die reeds 
ruimschoots bezit. Wij hebben 
er niets tegen dat Wallonië 
zich wil hervatten. Maar niet, 
eens te meer, op ONZE kos
ten ! Zij mogen het zelf doen 
en in een federale staat is dit 
te regelen. In een unitaire 
niet. 

TRIOMF TE KORTRIJK 
Wanneer ergens in Vlaanderen een provincie geschikt is 
om de vooruitgang van 't Vaams-nationalisme te meten 
dan wel in West-Vlaanderen, de provincie die bij de laat
ste verkiezingen nog geen parlementair V.U.-mandaat 
wist te bemachtigen maar die zich klaar maakt om bij de 
eerstvolgende gelegenheid dit goed te maken. 

GEESTDRIFT EN VERTROUWEN 

IN VLAAMS-NATIONALE PARTIJ 

De provincie West-Vlaan-
deren heeft zich geestdriftig 
aan het werk gezet toen de 
V.U. enkele weken geleden 
begon met haar voorlich
tingskampanje over de wets-
voortellen Gilson en Larock-
Van Elslande. Het werd eea 

triomfantelijke reeks mee
tings, vaak in steden en ge
meenten waar sinds de be
vrijding nog geen nationalis-
tiische aktiviteit was geweest. 
Enkele duizenden kwamen 
bijeen op de volksvergaderin
gen te Diksmuide, Veurne, 

Nieuwpoort, Poperinge, Blan
kenberge, Oostende, Brugge, 
Torhout en talloze andere 
plaatsen. De tussentijdse ver
kiezingen te Veurne-Diksmui-
de werden een onrechtstreeks 
V.U.-succes; nog verleden 
week schreef de « Pourquoi-
Paa ? » dat de Volksunie in 
de Westhoek feitelijk de gro
te overwinnaar was. 

Uit alles bleek de laatste 
maanden dat de Volksunie in 
West-Vlaanderen werkelijk de 
wind in de zeilen heeft. De 
grote protestmeeting te Kort
rijk verleden maandag bracht 
de bevestiging daarvan. De 
dag tevoren werd ons week
blad huis aan huis verkocht 
in de binnenstad; met vier
honderd negen en dertig ver
kochte bladen werd een ab
soluut kolportagerekord ge
vestigd. 

Maandagavond kwamen 
meer dan 600 V.U.-leden en 

-simpatizanten in de Stads
schouwburg samen om te pro
testeren tegen de politiek van 
de regering inzake de Waals-
Vlaamse verhoudingen. Deze 
schitterende opkomst is het 
rezultaat van een taaie, volge
houden werking in heel het 
arrondissement. 

De redevoeringen van voor
zitter Mr Van der Eist, arr. 
voorzitter A. Van Maldergem 
en ondervoorzitter dr Leo 
Wouters, het korte slotwoord 
van Toon van Overstraeten 
werden aandachtig beluisterd 
en geestdriftig toegejuicht. 

De Volksunie kan met ver
trouwen de toekomst in West-
Vlaanderen tegemoet zien. 
Bij de volgende verkiezingen 
zal de doorbraak, uitgedrukt 
in cijfers, de weg naar het 
parlement openen voor onze 
voormannen uit de provincie 
van Rodenbach. 

R A C I S T E N 
In het rapport van de 

Transe hoogleraar Sauvj^ 
wordt o.m. gezegd dat dé 
invoer v. arbeidskrachten, 
'de immigratie, noodzake
lijk is en blijft voor de 
Waalse ekonomie. 

« Gelet op de taaiver
houding in België », zegt 
de professor, « is de immi
gratie van Nederlandse ar-
,beiders en meer nog dus 
van Vlaamd3 arbeiders niet 
!wenselijk ». Sauvy beveelt, 
ide Immigratie aan van 
;Franse, Spaanse, Portugese! 
'en Italiaanse arbeids
krachten. 

We noteren dat Sauvy 
'van mening is dat de im 
'migratie in Wallonië op 
racistische leest moet wor
den geschoeid. De Walen 
wensen uitdrukkelijk me 
I diterraan te blijven en een 
?Latijns mengvolk te zijn. 
ÏDat is racisme ! 

Voor ons echter niet ge
laten : we houden de 
Vlaamse mensen liever ii4 
(Vlaanderen. 
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AANKLAGEN 
Waarde Redaktie, 

Wanneer we enkele ogenblikken 
terug denken aan de komedie die 
in het parlement reeds vertolkt s 
geweiden dan zien we dat er 
tooh nog mensen zijn die hun 
job opvatten zoalb een ezel die 
met weet welke richting hi] moet 
uitgaan zondei dat men tegen zijn 
poten s tampt 

BIJ de C V P zitten ook van zul
ke potstampers en wanneer we van 
«de gematigden» spreken dan we
ten we aanstonds dat we hier Van 
Den Boeynants (geen Mijnhee' 
a u b ) bedoelen U noemde iiem 
« Spekschutter » dit is volgens 
mijn mening veel te zacht uitge
drukt, Ik noem dit een bedrieger, 
als kristenmens als Vooizitter van 
de C V P als Vlaming ' Bewijz» 
zijn uitlatingen te Hasselt, en aan 
vooral en men mag dat als een 
schandaal aankondigen of aankla
gen WAAR WAS VAN DEN 
BOEYNANTS TIJDENS DE BE 
SPREKINGEN OVER DE VAST
LEGGING VAN DETAALGRENS' 
Overal behalve daar waai hi] 
voor betaa'd wordt dus niet m net 
pai lement AAN GEEN ENKELE 
STEMMING HEEFT DIT HEER 
SCHAP DEELGENOMEN dit gaat 
alle perken te buiten en dat voo' 
een Vooizitler van de C V P de 
part i j van de slijkmossels Waai 
om heeft die komedie m Oootende 
moeten dien"n, om orze Vlaamse 
en kristen mensen te bediiegen 
er IS geen eenheid in de C V P -
rangen en wij kunnen nu reeds 
de vraag beantwoorden, men is 
Van Den Boeynants reeds moe als 
Voorzitter van die partij Destijds 
heeft hij de middenstanders ont-
goocneld. en ditmaal doet hij het
zelfde met duizende Vlamingen nu 
reeds roepen wij « de afrekening 
komt wel bij de eeistvolgende ver
kiezing, buiten met zulke tweege 
zichten» Bij deze mensen komt het 
er alleen maar op aan op koite 
tijd zoveel mogelijk veidienen zon 
der er iets te moeten voor doen 
Is dat kristelijk zijn ' God zij 
dank dat er dan toch nog echte 
Vlamingen zijn Vlaams door ge 
booite en Vlaams dank zij hun 
geloof of oveituigmg Zoals wij nu 
roepen Neen aan Gilson, zullen 
Eijn kiezers kortelings hetzelfde 
doen aan het adies van Van Den 
Boeynants 

Vlaamse vrienden ik kan niet 
nalaten zulke mensen openbaar 
aan te klagen men moet dit aan 
het klokzeel hangen, de kiezers 
van zulk man moeden wet'ni wat 
voor vlees zij m de kuip hebben 

G C - Wilrijk 

LEEUWEN B!J PEUGEOT 
Ter kennisgeving en overweging 
De Franskiljonse mentat l i t ' i t , 

en hun « breeddenkende verdraag 
zaamheid » iii het Antwerpse op 
zijn smalst 

Het automerk Peugeot heeft als 
kenteken een schild met leeuw 

Het peisoneel en verkopeis van 
dit automerk hadden zoal<; het 
veelal gebeuid met sooitgelijke m 
stellingen, een knoopsgatkentek=n 
van de fabriek 

In onderhavig geval, bij Peu
geot, insgelijks met een leeuwke 

Dit knoopsgdtleeuwke, heeft uit-
eraaaid niets met de « Vlaamse 
Leeuw » te maken, maar werkte 
toch zo op de zenuwen van een 
Beker gedeelte van het klienteel, 
dat het personeel van « Peugeot » 
het geraadazaam heeft gevonden, 
geen knoopsgatkentcken meer te 
dragen 
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(Kwestie van dit « leeuwke » 
ziet ge ) » 

Ik stel voor aan de Peugeot in
stellingen hun Leeuw te vei van
gen door een Haan dan kan hun 
personeel zondei hmaer te onder
vinden, m dp uitoefening van hun 
beroep terug hun fabiiekskente
ken m hun knoopsgat diagen, 
zonder m botsing te komen met 
onze Pianskiljons en hun zo be
roemde (of is het beruchte) 
« breeddenkende verdraagzaam
heid » 

C M Berchem 

WALEN BUITEN 
Waarde Redaktie 

De laatste dagen werd er heel 
wat inkt en sneeksel verbruikt ter 
bestnjdmg van het wetsvoorstel 
Gilson tot oplichting van f rans 
ondel WIJS te Leuven 

Het manifest van de fransdolle 
Leuvense profs heeft de maa t 
doen overlopen 

Leuven LS de superioriteitsmen 
taliteit van dat vreemde Herren
volk kotsbeu 

De ovei grote meeideiheid van 
de Leuvenaars is ei zich van be
wust dat de fianse afdeling van 
de Universiteit nog slechts tijde
lijk kan geduld worden 

De gebeurtenissen van de laat
ste maanden hebben getoond dat 
Vlaanderen en Wallonië streven 
naar meesteischap in eigen huis 

Het federalisme is onafwendbaar 
en weldra komt de dag dat de 
volksvieemde elementen verplicht 
zullen zijn op te hoepelen 

De slogan « Walen Buiten » zal 
met de dag aktueler worden ' 

A R - Leuven 

TAALGAAFKEID 
Waarde Redaktie 

In mijn bestiijdmg van het g°-
biuik van onnodige vreemde vvooi-
den bevmd ik mij m gezaghebbend 
gezelschap 

Zo schreef 
Xett^rkunBigé" è n " ^ i t i k u b Gus 

hof « Hat IS een dwaasheid een 
vieemd wooid te gebruiken als 
men beschikt over een goed eigen 
woord » 

Dl Kroon « Door het zonder 
noodzaak bezigen van niet-Nsdei-
landse wooiden loopt onze moeder 
taal gioot gevaar m de Europese 
Gemeenschap » 

Dr J Grauls « De taal moet 
de beti ekkmgen vergemakkelij
ken » (noot van steller, in t bij
zonder m de beti ekkmgen met de 
arbeiders is het onvei antwoord ze 
nog ingewikkelder te maken door 
het invoegen van nodeloze vreem
de woorden) 

Dr Damsteêgt « Vreemde woor
den vormen een groter hindernis 
dan zij, die ze gebruiken wel me 
nen » 

Het klakkeloos overnemen van 
vreemde teimen vooi nieuwe tech
nische vondsten en wetenschappe 
lijke begi ppen is een gevaar voor 
de bt uikbaarheid van het Neder 
lands voor de mededeling van 
technische en wetenschappelijke 
gegevens 

Wel bepeikt de bedreiging zich 
tot woorden en wordt niet de bouw 
van de taal aangetaste maar in de 
wooidenschat ligt de eigen aard 
van de taal 

Als men de ingeslagen weg 
blijft volgen zal het voor onze ar 
beiders en boeren veel moeilijker 
zijn hun vaktaal te hanteren dan 
b v voor de Engelsen, als het hun 
al niet gehee' onmogelijk wordt 

WIJ moeten oppassen dat wij 
met vergeten onze eigen taal te 
vormen en te smed°n tot een goed 
werktuig voor de aanduiding 
der begrippen die wij nodig heb
ben 

En fot sfichtmg var hen die zo 
in aanbidding s taan voor de Fran 
se taal volgt hier de uitspraak van 
Plof Bolland 

« De Nedei landers behoeven 
n et beschaamd te staan o v r de 
vermeende armoede van hun taal 
tegenover het F i ans wijl juist het 
F tans wijsgeug en zielkundig een 
door on door ai me taal dient ge
heten (zie zijn boek « Het Neder 
lands voor hogcie aangelegenhe
den des gees les) » 

Nu meent steller dezer oveituigd 
te mogen zijn da t degrenen onder 
de lezers die srich tot hiertoe aan 
de kritiek der zuiveraars mets ge

legen lieten tot het juist inzicht 
gekomen zijn 

En tot die overtuiging woidt 
bijgediagen door een stukje « J a n 
Venoken van Edingen » versche
nen m de Volksunie van de 28 
febr 11 en waarin de vergruize-
Ung van die C V P er door het 
dagblad « Le Soir » vermeld wordt 
wegens diens misbruik van Fran
se woorden 

Veischaeren - Mechelen 

BARON 
Geachte Redaktie, 

Zoals zeer vele gemeenten heeft 
ook Sint Lambrechts-Woluwe zijn 
baion En wat voor een baion '̂  
Wel een baron zoals de meeste an-
deie burgemeester, parlementair , 
C V P er en franskiljon Zoals 
elke baron-bui gemeester s temt ook 
hij ei alles op af om zijn popula
riteit iets of wat te verzoii^en 
Daaiom moesten de schoolklnde-
len d e voiige maand n a a r Zwit-
seiland vertrokken, niet verzame
len aan het station, doch wel m 
het gemeentehuis, en liefst ruim 
op tijd om mijnheer de baron m 
de gelegenheid te stellen met een 
gezicht, st ialend van zelfvo'doe 
nmg tussen de wachtende ouders 
en kinderen rond te wandelen, 
kwestie van zich eens goed te la
ten bewondeien Zo vroeg hij over
al zeer vriendelijk dat moet ge
zegd « Eh bien on p a r t ' » het
geen m zijn gemoed wel zoveel 
zal betekend hebben als « Pijn 
he dat Ge kunt meegaan en dat 
alles dank zij mij de baron uw 
bmgemeestei » Waar hij m he t 
frans geantwooid weid voelde de 
baron zich gevleid en sloeg dan 
gewoonlijk een praatje Waai hem 
echter even vriendelijk doch m 
het Vlaams geantwoord weid stap
te de baion hooghartig voorbij 
net of noch hij , noch iemand an
ders een wooid gespioken had 

Brak dan he t ogenbhk aan 
waarop de kinderen, zowel Vlaam 
se als fianstalige, groep moesten 
vormen E 'ke ' tic'htlijri" eik ijèVe'l'" 
werd hun eentalig in he t frans ge
geven Ook toen zich een moeilijk
heid vooideed m velband met '>en 
reiskoffer werd alleen m het frans 
een oproep gedaan tot de oudeis 

Even later sprak schepen van 
onderwijs Jonnar t , gedurende ' n -
kele minuten voor de speciaal voor 
deze gelegenheid mgestelde mikro 
De Vlamingen bleken echtei van 
geen, of toch alleszins van zeei 
wemig tel te zijn, want voor hen 
had hij slechts enkele luttele zin
netjes over Hetgeen de oudeis het 
meest aanbelangde namelijk dat 
ZIJ vanaf ma^andag 3 uur naa r het 
gemeentehuis mochten telefoneren 
om te weten of hun kinderen een 
goede reis gemaakt hadden en of 
ZIJ goed toegekomen waren was 
blijkbaar niet voor de Vlamingen 
bestemd want dat werd alleen m 
het frans bekend gemaakt Vlaam
se ouders die het me t verstaan 
hadden moesten ofwel maar wach 
ten tot zïi een biiefje zouden krij
gen van hun lievelingen, ofwel 
moesten zij maar uitleg vragen 
aan andere Vlamingen die mijn
heer de schepen wel vei s taan had
den, hetgeen dan ook gebeulde 

Mijnheer de baron, Pallon ook 
Donald pour les dames (zeker niet 
te verwarren met de alomgekende 
Donald Duck), was zeker van oor
deel dat zijn persoontje nog te on
opvallend voorbij gegaan was 
Daarom sprong ook hij even ach
ter de mikro om met een enkel 
zinnetje de kmdeien alleen m het 
frans een prettig verblijf en een 
goede reis toe te wensen Nu moet 
ge weer niet gaan denken dat die 
wens alleen voor de franstalige 
kinderen bestemd was Neen, hele
maal niet Want toen iemand uit 
he t publiek riep « En voor de 
Vlamingen hetzelfde » beet de ba
ron hem wievelig « J a » toe noch 
meer, noch minder Doch ander
deels vertikte mijnheer de baion 
het zijn fout m te zien en te he i -
stellen door ook m het openbaar, 
al was he t maar een zm, Neder
lands te spreken Een baron heeft 
nu eenmaal geen lessen te kujgen 
van een doodgewone burger en 
toch zeker niet m de e lementau-
ste beleefdheia ' 

Buiten gekomen weid de baron 
die als burgemeester ook de vei-
antwoordelijkheid diaagi, voor het
geen zijn schepen vei telde, door 
dezelfde persoon nog eens op de 
korrel genomen en toen hem ge
vraagd werd waarom dat b'^richt 
ook niet m het Nederlands was 
omgeroepen geworden en waai om 
ook hij geen Nedei lands gespro
ken had verklaarde hij dat zulks 
met nodig was en da t daartoe de 
tijd ontbioken had Tciecht ra
zend over deze schandalige en leu
genachtige bewering werd hem de 
vraag gesteld of het zo was da t 
hij de tweetaligheid erkende eer
biedigde en toepaste of hij zich te 
goed acht te om een wooid Neder
lands te spieken tot zijnVlaamse 
toehoordei s en of hij zuik een on
verbeterlijke franskiljon en onno
zelaar was antwooidde onze edel
man (wat daarom nog met wil 
zeggen edele man) telkens met 
een kort mispi ijzend « J a » 

Ik heb de beste hermner ing aan 
Bottu als oud-prof maa r dit gaa t 
te ver Aan de geestehjkheid van 
de Leuvense Alma Mater dient 
diets te worden gemaakt dat de 
profs het gewone taairegime moe
ten volgen, ne t als iedereen of a n . 
deis moet de franse afdeling naa r 
WaUonie overgebracht worden 
Wij zijn he t beu ' 

A D - Berendrecht. 

MAETERLINCK 
Geachte heren, 

In mijn briefje in nummer 7 
van de « Volksunie » is een n a a m 
veikeerd gedrukt nl M (M) Te-
terlmck De ouderen onder uw 'e-
zers zullen wel begrepen hebben 
dat dit moet zijn • Maur Maetei-
linck, schrijver van o ^ « La vie 
des abeilles », « Pelléas e t Meli-
sande » e a , de beruchte Gentse 
franskiljon, die m he t begin de
zer eeuw het Vlaams een « jargon 
vaseux » noemde en in 1914 m de 
Scala te Milaan uitr iep • « Iia Bel-
gique sera latine ou elle ne seia 
pas » Een afvallige die trouwens 
de Belgisch Franse letterkundigen 
evenzeer mmacht t» als de dito 
Vlaamse ' 

G v-Geersbergen - Amersfoort 

Nu weten de Vlaamse mensen 
van Woluwe tenmmste klaar en 
duidelijk dat zij mets maar dan 

"Öók Ib'taal niets te betekenen heb 
ben in de ogen van mijnheer de 
baron en deze niets anders dan 
verachting kent voor hen en voor 
hun taal Het is te hopen dat zij 
dit zu'len indachtig zijn wanneer 
mijnheer de baron bij de volgen
de veikiezingen wel Nederlands zal 
spieken en ook Vlaamstalige brief
jes zal laten uitdelen om hun te 
smeken toch maai voor hem te 
stemmen 

Een Woluwenaar 

BOTTU 
Waarde Volksunie, 

Naar aanleiding van de motie 
der Leuvense piofessoien en de 
daarui t ontstane deining wil ik 
enkele zaken naar voren brengen 

Br dient rechtstreeks opgetre
den te worden tegen bv M Bot
tu, die met onze centen, elke mor
gen zijn turnles m de B R T mag 
geven Persoonlijk heb ik niets te-
g=n die lessen van Bottu maa r het 
gaat toch met op dat wij zelf on
ze belagers ondei houden 

Warm aanbevolen 
en te bestellen bij 

het Hoofdsekretariaat 
van de VOLKSUNIE 
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HET PROBLEEM LEUVEN 
E I r stelt zich een probleem 

Leuven. Het is niet te ontgaan. Onlangs werd 
door iemand de gevatte opmerking gemaakt dat 
ledereen zoveel mogelijk over dit probleem ge
zwegen heeft. De vrijzinnige Vlaamsgezinden, 
zoal niet uit takt, dan alvast omdat men hen 
zeer terecht zou kunnen antwoorden « veeg voor 
uw eigen deur » en verwijzen naar de toestan
den aan de Brusselse universiteit. De katolieke 
Vlaamsezinden omdat zij niet graag kritiek uit
brengen op een belangrijke instelling die recht-
stieeks afhangt van het Belgisch Episkopaat. 
En toch moeten wij de moed hebben om in een 
zo belangrijke aangelegenheid in het hoger be
lang van ons volk en van de Nederlandse kul-
tuurgemeenschap onbeschroomd onze mening 
te zeggen en te verdedigen. Het is immers toch 
duidelijk dat wij niets hebben tegen de Kato
lieke Universiteit van Leuven als dusdanig, als 
katolieke instelling. 

D e werkelijke toestand ? De 
Universiteit te Leuven is geen tweetalige uni
versiteit, geen « nationale » universiteit zoals 
men graag beweert. Het is een Franse univer
siteit, in he t Frans bestuurd en met het Frans 
als officiële taal o.m. in de betrekkingen met de 
Staat en he^ Hof. Het enige wat men de Vla
mingen destijds als een aalmoes gegund heeft 
zijn « Vlaamse leergangen ». Er bestaan te Leu
ven geen Vlaamse fakulteiten, er bestaan alleen 
Franse fakulteiten, met ook Vlaamse leergan
gen. In de fakulteitsraden wordt alles in het 
Frans behandeld en beslist. De Vlamingen wor
den te Leuven, op hun eigen volksgebied, ge
duld in een minderwaardige, een tweederangs-
positie. Dat is de werkelijke toestand en dit al
hoewel er te Leuven thans meer Vlaamse dan 
Waalse (Franstalige) studenten studeren ! Wat 
is de werkelijke toestand ? Dat de Franstaligen 
zich te Leuven gedragen als de werkelijke mees
ters. De aanmatiging, de pretentie van de 
Franstalige professoren en studenten is mate
loos. Zij hebben (op enkele zeldzame uitzonde
ringen na) voor de Nederlandse taal en de Ne
derlandse kuituur slechts misprijzen, verach
ting en haa t over. Steeds staan zij voorgaan 
wanneer er een uitbarsting van rabiaat frans
kiljonisme of Vlamingen-haat losbarst, zoals wij 
dat thans weer eens kunnen vaststellen. Nooit 
hebben zij ook. maar de minste poging gedaan 
om deel te nemen aan het Nederlands kultuur-
leven. Pogingen van Vlaamse zijde om enig be
grip of enige belangstelling op te wekken bot
sten af op een muur van misprijzen voor « les 
Ménapiens ». Er is te Leuven geen sprake van 
betrekkingen tussen Vlaamse en Waalse studen
ten en evenmin tussen Waalse en Vlaariise pro
fessoren, voor zover deze laatsten geen frans
kiljons zijn. Het is dan ook volkomen in strijd 
met de werkelijke toestanden en verhoudingen 
wanneer men Leuven voorstelt als een trefpunt 
van beide kuituren ! 

T egen die verderfelijke gees
tesgesteldheid heeft de rektorale overheid nooit 
durven ingaan. Wanneer er slagen uitgedeeld 

werden kwamen die op de kop van de Vlamin
gen terecht. Reeds voor de oorlog werd aan de 
Vlaamse professoren een vernederend « spreek
verbod », ongelegd, o.m. aan de oud-premier 
Prof. Eyskens ! Ook nu worden de Vlaamse pro
fessoren de mond gesnoerd en mogen zij niet 
eens hun mening uiten in verband met een be
langrijk probleem als de uitbreiding van liet 
hoger onderwijs in Vlaanderen. De vrijheid van 
mening is te Leuven voorbehouden voor de 
Franssprekenden : die mogen alles. Midden in 
de Koningskwestie mocht een Waalse professor 
van Leuven een strijdschrift tegen de Koning 
uilgeven. Ook nu mogen zij samenzweren met 
de vrijmetselarij, met de liberalen van de PVV, 
tegen de Vlamingen en de Vlaamse belangen. 
Monseigneur de Rektor stelde zelfs de grote au
la van de universiteit ter beschikking van de 
voorzitter van de P W , de heer Van Audenho-
ven om te Leuven te komen spreken ! 

De Vlamingen te Leuven, wordt het zwij
gen opgelegd om de wantoestanden die zij moe
ten aanklagen te kunnen laten voortbestaan. 
Deze wantoestanden zijn een feit. Enkele jaren 
geleden verscheen een brochure getiteld « Onze 
hoogleraren, onze trots en onze schande », waar
uit duidelijk bleek dat de Mfjerkelijke Vlaamse 
hoogleraren te Leuven, zij die zich als Vlamin
gen gedragen en die deel hebben aan het Neder
lands kultureel- en wetenschappelijk leven, een 
kleine minderheid zijn. 

F ranssprekende professoren, 
die zelfs slechts gebrekkig Nederlands kennen 
worden aangesteld om in de Vlaamse leergan
gen te doceren. Zij zijn en blijven volledig 
vreemd aan het kultureel en wetenschappelijk 
leven in Vlaanderen, zij publiceren in het Frans 
en verkeren praktisch uitsluitend in Franstalige 
kringen. Zij parasiteren op de Vlaamse leergan
gen die reeds zo stiefmoederlijk behandeld wor
den. Zij bezetten plaatsen die normaal zouden 
moeten toekomen aan Vlaamse wetenschaps
mensen en geleerden. 

D it houdt misschien verband 
.met het « internationaal prestige » van de uni
versiteit. Maar aan dit argument wensen wij ook 
enkele beschouwingen te wijden. Vooreerst : 
waarop berust de internationale faam van een 
universiteit ? Op de wetenschappelijke presta
ties van de geleerden die aan de universiteit 
verbonden zijn of aan de plaats waar de uni
versiteit toevallig gevestigd is ? Men stelt het 
voor alsof de internationale faam van de uni
versiteit afhangt van de vestiging te « Leuven ». 
Wat volkomen bijeenkomstig is. Veel belang
rijker zijn in dit opzicht te benoemingen en 
hier kan men het slechts betreuren dat de « in
ternationale faam » van de universiteit geens
zins bevorderd wordt door het i^epotisme en de 
vriendjespolitiek die al te zeer gehuldigd wer
den en worden. 

door Mr. Van der Eist 

Y oor ons is de universiteit in 
de eerste plaats een instelling die in dienst 
staat van de volksgemeenschap en trouwens 
door de volksgemeenschap onderhouden wordt. 
Zij heeft een taak en een rol te vervullen in het 
leven van ons volk die zeer belangrijk zijn. 
Slechts in de tweede plaats komt het « interna
tionaal prestige ». Maar juist op dit punt moe
ten wij wel de vraag stellen in hoever Leuven 
geen schadepost en een hinderpaal is voor 
Vlaanderen : ten overstaan van gans de wereld 
is Leuven een Franse universiteit. Wat nut en 
wat baat heeft de Vlaamse volltsgemeenschap 
daarbij ? De opgang en de uitstraling van de 
wetenschap en de kuituur in Vlaanderen wor
den geremd door de toestanden zoals die te 
Leuven aan de universiteit bestaan. We betreu
ren het, maar het is zo. Desgevallend zullen wij 
aan de hand van konkrete gevallen bewijzen 
dat het zo is. 

B r is echter meer : de Franse 
universiteit van Leuven, gelegen in het Vlaam
se land, is een c verfransingshaard » waarvan 
de verfransende invloed zich uitstrekt ook bui
ten Leuven zelf over gans i e t Vlaamse land. 

De minderwaardige positie van de « Vlaamse 
leergangen» en van de Vlaamse prof essoren, (aan 
wie wij graag een verdiende hulde brengen, om
dat wij weten in welke moeilijke en voor hen 
onaangename omstandigheden zij hun taak 
vervullen) biedt geen tegengewicht voor deze 
verfransende invloed. Thans wordt deze Frans-
sprekende kaste (we mogen van een kaste spre
ken, omdat zij zich inderdaad als een kaste ge
draagt : afscheiding van de Vlaamse gemeen
schap waarbinnen zij leven, misprijzen en meer
derwaardigheidsgevoel) op een uitdagende wij
ze aggi-essief. 

H et zou vanzelfsprekend ten 
zeerste, gewenst zijn dat de Vlaamse openbare 
opinie en de Vlaamse politieke macht niet moe
ten tussenkomen, desnoods ingrijpen met wet
telijke maatregelen. Het ware beter dat het ini
tiatief zou komen van de Akademische Overheid 
zelf. Er bestaat te Leuven een toestand die on
houdbaar is, dit is toch duidelijk. Het is hoog 
tijd dat ingrijpende maatregelen genomen wor
den. In de eerste plaats moeten de Vlaamse leer
gangen vervangen worden door volwaardige, 
zelfstandige Vlaamse fakulteiten, met eigen fa
kulteitsraden; zij moeten een volwaardige 
Vlaamse universiteit of Vlaamse afdeling van de 
universiteit vormen. Ten tweede moet de Fran
se afdeling geleidelijk, maar zonder verwijl, 
overgebracht worden naar Wallonië. Dit is een 
radikale oplossing, maar het is de gezonde op
lossing waartoe men uiteindelijk toch zal ko
men. Men herinnere zich de strijd voor de ver
nederlandsing van Gent ! Het probleem is ge
steld en de strijd is ontbrand. Wij wensen deze 
strijd niet, maar wij zullen hem niet ontwijken. 
Onze plicht tegenover ons volk is duidelijk. 
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ePfRNOTCN 
VOOR WANNEER ? 

De verhoging van de ove rd rach t -
be las t ing van 5 op 6 % was m a a r 
a l s t i jdeli jk bedoeld. He t social is t isch 
verk iez ingsprogram voorzag de af
schaff ing n a 1961. Mogen we de BSP 
a a n h a a r belofte h e r i n n e r e n ? De 
kleine m a n b e t a a l t t e n s lot te deze 
onrech t s t r eekse belas t ing, die per 
j a a r zes mi l ja rd bed raag t . 

E n de socialisten zouden wel eens 
a a n deze kleine m a n mogen denken , 
n i e t a l leen als ze in de oppositie m a a r 
ook a ls ze in de reger ing z i t ten . 

WANNEER ERNST ? 

Tegenover de Vlaamse kr i t iek op 
d e Bor inagep lannen heef t de r ege 
r ing t h a n s ook gemeend w a t voor de 
Zu ide rkempen te moe ten a a n k o n d i 
gen. Na tuur l i jk n ie t zo veel als voor 
de Bor inage. D a a r er geen werklozen 
in de Bor inage zijn zal de reger ing 
weer een gedeelte van de Vlaamse b e 
volking a a n volksverhuizing l a t en 
doen. I n de Bor inage zal m e n h u i 
zen bouwen voor deze volksverhui 
zers. Fabr i eken in V laande ren bou
wen is een te eenvoudige oplossing. 

Inves t e ren in V laande ren ? Tegen
over de cijfers in 1958 is er n i e t veel 
ve randerd . 

Toen inves teerde de s t a a t pe r 
hoofd 700 F in V l a a n d e r e n tegenover 
1400 F in Wallonië. Bij de pr ivee in-
ves te r ingen werd in V laande ren per 
hoofd 5.800 F per hoofd bereikt , in 
Wallonië 6.900 F , in B r a b a n t 8.800 F . 

De omgekeerde verhouding . Zoals 
a l t i jd bij de klem-part i jen, , 

He t bedrag d a t t e r beschikking 
s t a a t van de na t iona le inves te r ings 
m a a t s c h a p p i j is bespot tel i jk l aag : 
2 mi l jard . 

- H e e f t h e t fc'c'Kter 'im ' Ü e f T o n d e V ' " 
federal isme te verhogen ? 

Het zal toch n a a r Wallonië en 
Brussel g a a n . 

POURQOUI PAS ? 
I n de Pourquoi P a s ? v a n 2 m a a r t 

lezen we onder de rubr iek « Elect ion-
tes t d a n s Ie Westhoek » : 

« Het is duideli jk d a t de aangroe i 
van b lanco en ongeldige s t e m m e n 
m o e t toegeschreven worden a a n de 
k a m p a n j e van de Volksunie e n d a t 
deze pa r t i j , zonder d a t ze a a n de ver 
kiezingen dee lgenomen heeft , een 
grote vooru i tgang heef t geboekt. Zo, 
zonder kosten, zonder k r a c h t v e r b r u i k 
is de Volksunie er toe gekomen v a n 
de verkiezingen van Veurne-Nieuw-
poor t een lest te m a k e n die h a a r van 
groot n u t zal zijn en die bij h a a r de 
mees t gewett igde ve rwach t ingen zal 
oproepen voor de volgende gebeur
tenissen. » 

Red. : De l iberalen wonnen 61 % 
op h u n vorig s t e m m e n a a n t a l van 
3.514 to t 5.669. De Volksunie h a a l d e 
in '61 : 1107 s t emmen , t h a n s w a r e n 
er 1.107 -f 861 meer blanco 's of een 
wins t van 79 % op ons vroeger s t e m 
m e n a a n t a l . 

A.B.N.-AKTIE 
I n de « S t a n d a a r d » heeft prof. Fr. 

Van Mechelen een p a a r b i jd ragen 
over de A.B.N.-aktie geschreven, b i j 
d r a g e n die t rouwens een p a a r v inn i 
ge Wes t -Vlaamse reak t ies hebben u i t 
gelokt. Een tijd geleden behande lde 
Sc ru t a to r hetzelfde onderwerp . 

Zowel prof. Van Mechelen als Scru
t a to r hebben ge t rach t , de A.B.N.-ak
tie in he t mees t geschikte mil ieu t e 

s i tueren . Beiden n o e m e n in d i t ve r 
b a n d op de eers te p l a a t s de school. 

He t k o m t ons voor d a t i n de k r i n 
gen die i jveren voor een beschaafde 
o m g a n g s t a a l h e t n u t v a n een ak l i e 
onde r verloofden en j o n g g e h u w d e n 
volkomen over h e t hoofd word t ge

zien. A.B.N.-aktie bij ver loofden m o e t 
n o c h t a n s to t guns t ige r e z u l t a t e n 
k u n n e n le iden. Een n i euw huwel i jk 
is een n i euw mil ieu d a t gemakkel i jk 
k a n b r e k e n m e t de w e t t e n v a n h e t 
oude, op h e t gebied v a n h e t gebruik 
van dia lekt . D a a r e n b o v e n k o m e n de 

\m 

Open brief 

Aan Monsieur Dupont 
ergens in 
WALLONIË. 

Monsieur, 

Frojessor Sauvy ran do Sorhonne heeft zich over de inohle-
men van Wallonië gebogen en de rezultaten van zijn onderzoek 
overgemaakt in een uitvoerig verslag. Van Franse — en dus on
verdachte — zijde bevestigt men U thans u-at tcij eigenlijk al lang 
wisten : dat de Walen het meest levensmoede, het meest verou
derde volk van heel West-Eurofa zijn. 

Wij wisten het al lang, monsieur. Ons ivas het niet onbekend 
dat gij en uw volksgenoten nu al zowat 132 jaar hebt mogen ge-^ 
nieten van alle eenzijdige toordelen van het u7iitaire Belgic. Mij 
hadden er enig vermoeden van dat gij, net als alle volkeren die 
hun welvaart aan kolonizering van anderen te danken hebben, 
langzaam maar zeker ieder zin voor initiatief had verloren. Wij 
meenden al vastgesteld ie hebben dat zelfs de drang om voort te 
leven moest afstompen hij een volk dat te zijner beschikking 

'heeft een onuitputtelijke rezerve van tuerkwleren die zich beijve
ren om de opengekomen arbeidsplaatsen onmiddellijk in te nemen. 
Het leek ons niet vreemd dat gij het tenslotte goedkoper zoitdt 
vinden, de arbeidskracht kant en klaar in te voeren inplaats van 

-.„istVite ve^iv&rven via.de-om^/xcJi-iiffe \venvan het moederhuis, het 
wassen van kinderdoeken en het afvegen van snotneuzen. 

Wij wisten al lang, monsieur, wat professor Sauvy in zoveel 
geleerde icoorden thans zegU- W-ij tcisten bijoiQorbeeli dat alle 
eliónomische m,aatregelen ten bate van Walloiiië zinloos zijn zon
der een aangroei van de aktieve Waalse bevolking. Wij hebben 
ons tientallen en tientallen jaren geërgerd aan alle iveldaden 
ivaarmee Wallonië, ten belope van ettelijke miljarden, letterlijk 
werd overstroomd. Wij hebben dat nooit anders dan diefstal ge-
noevid, icant Wallonië heeft steeds meer gekregen dan zijn part. 
Het deel dat U niet toekwam, inonsieur Dupont, icerd gehaald 
uit de zak van een aktieve, levenskrachtige bevolking en werd ge-
geven aan w, die niet eens in staat waart te zorgen voor het voort
bestaan van uw eigen naavfi. • 

Zover hebt gij het dus gebracht met te vegeteren en te pro
fiteren, met het troetelkind van de Belgische staat te zijn en met 
altijd maar meer te krijgen dan u toekwam. Gij houdt thans op 
het Belgisch troetelkind te zijn en professor Sauvy zou willen dat 
gij de Belgische troelelgrijsaard wordt. 

Voortdurend, monsieur, verklaart de Belgische staat ons dat 
wij zo- en zoveel Tniljarden moeten geven aan utc Borinage of aan 
enig ander Waails gebied om er nieuwe werk gelegenheden, nieuiee 
woonplaatsen en niemoe wat-weet-ik-al te scheppen. Maar pro
fessor Sauvy bevestigt ons nu dat die nieuive werk gel e genheden 
moeten ingenomen worden door immigranten en dat die nieuwe 

,woonplaatsen moeten betroklcen worden door Fransen, Italianen, 
Grieken, Spanjaarden en Portugezen. Niet door Nederlanders en 
zeker niet door Vlamingen, zegt de geleerde professor, icant IFaZ-
lonië moet een mediterrane bevolking hebben. 

De geleerde professor meent, monsieur, dat de Belgische 
staat aan zijn troetel grijsaard speciale pensioenen moet geven en 
speciale vakantiehuizen en speciale gezinshulp en speciale ontlas
ting van de mi,litaire dienst en speciale enzoverder. Wij hebben 
helemaal niets tegen dat speciaal statuut dat gij nodig schijnt te 
hebben, monsieur, om af en toe nog eens een wieg te vullen. Waar 
wij echter wel iets -op tegen hebben, dat is dat dit speciaal statuut 
u zou gegeven worden door een unitaire Belgiek, dat de jonge 
Vlaamse arbeider zou moeten gaan iverken voor het speciaal pen
sioen van de Waalse grijsaard. 

Dat, monsieur, kan niet zijn. We wensen U al het mogelijk-e 
goeds en we hopen dat ge U de les van professor Sauvy ter harte 
zult nemen. Maar wanneer ive ons in onze Menapische wouden en 
velden-verder Heijden aan de door U steeds zo gesmade konijnen-
kweek, dan wensen we dat in het vervolg te doen zonder te moeten 
luisteren naar het minachtend rjegrinnik van de Belgische troe-
telgrijsaard. De speciale behandeling van uw speciaal geval, mon
sieur, maakt het federalisme noodzakelijk. Voor ons en ook voor U. 

Uw dio Genes. 

N.B. — Wat is, inonsieur Dufont, de bijdrage van het Waals 
socialisme in de katastrofale toestand van uw volk ? 

j o n g e n e n h e t meis je die zich ve r 
loofd h e b b e n vaak u i t g e m e e n t e n of 
s t r e k e n m e t verschi l lend d ia lekt , z o 
d a t A.B.N, d i r ek t aangewezen is. T e n 
s lo t te zijn de ver loofden als groep b e 
r e i k b a a r i n t a l v a n o r g a n i s m e n die 
zich bez ighouden m e t voor l i ch t ings -
en vormingswerk in di t m idden . 

EEN NIEUW GELUID 

Een n ieuw geluid in h e t d e b a t over 
de un ivers i te i t v a n Leuven en over 
de ve r f rans ing te Leuven via die u n i 
versi tei t , was een a r t ike l van S c r u t a 
tor in « De S t a n d a a r d ». 

I n dit a r t ike l geeft schr i jver een 
overzicht van de s t a p p e n die e e u w e n 
l a n g door de Walen zijn o n d e r n o m e n 
om een eigen ka to l ieke univers i te i t t e 
hebben . Zeer t e r e c h t beslui t S c r u t a 
tor d a t m e n l iet Waalse ka to l ic i sme 
al te zeer lieeft opgeofferd a a n een 
voorbi jgestreefd Belgisch cen t r a l i s 
me . We gaan m e t dit m e r k w a a r d i g 
a r t ike l volkomen akkoord . Er k a n n ie t 
v a a k genoeg worden onde r s t r eep t d a t 
de Waalse en Vlaamse be langen 
soms m i n d e r ver u i teen lopen d a n m e n 
op h e t eers te z icht zou d e n k e n en d a t 
t egens te l l ingen ju i s t u i tge l" ' en 
ve r s t e rk t worden door 'n ve" ik 
un i t a r i sme . Zo ook te Leuve^ , j o k 
inzake de ka to l ieke univers i te i t . 

J 
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POLITIE 

Vaak — en ook on langs nog te r g e 
legenheid van de zaak Magda de 
Bruyne — wo»d*..afti»^ed*««isen op 
doe lmat iger op t r eden van h e t pol i t ie 
a p p a r a a t . Men vergeet daa rb i j g e 
woonlijk t e ve rme lden d a t een doe l 
m a t i g o p t r e d e n in V l a a n d e r e n v a a k 
onmogel i jk g e m a a k t jwordt door h e t 
gebrek a a n effekt ieven bij de ge rech 
tel i jke polit ie. 

I n Wal lonië is er een officier v a n 
de gerechte l i jke poli t ie pe r 52.000 i n 
wone r s ; in V l a a n d e r e n s lechts pe r 
100.000 inwoners . Het r e n d e m e n t m o e t 
d a n ook in V l a a n d e r e n noodgedwon
gen om de helf t lager l iggen d a n i n 
Wallonië . Om toch nog to t een behoo r 
lijk r e n d e m e n t t e komen , m o e t e n de 
Vlaamse po l i t i emensen veel h a r d e r 
werken d a n de Waa l se ; h e t zoveelste 
voorbeeld v a n hetzel fde loon voor 
ongeli jk werk. Daarb i j k o m t nog, d a t 
de Vlaamse p o l i t i e m a n n e n hee l w a t 
m i n d e r bevorde r ingskansen h e b b e n 
d a n de Waalse . 

BOND ZONDER NAAM 

De « Bond zonder n a a m » heef t a l s 
sp reuk voor de m a a n d m a a r t : « Zeg 
eens iets goeds v a n me voor d a t ik 
dood ben ! ». 

Toen we in onze k r a n t deze sp reuk 
lazen, d a c h t e n we i n s t i n k t m a t i g a a n 
Jef v a n de Wiele en zijn lo tgeno ten 
in de gevangen i s te St Gillis. 

Wie zegt eens ie ts goed v a n h e n 
voor zij ges torven zijn in de ke rke r ? 
E n vooral : wie doet eens ie ts goed 
voor h e n n u h e t nog t i jd is ! 

m VERZOENING 

^ Bij de . s temming over de op r i ch t i ng 
^ v a n h e t n i euw bisdom A n t w e r p e n 
^ h e b b e n de socia l is ten n ie t t e g e n g e -
= s temd, m a a r zich o n t h o u d e n . 

= Daa rdoo r ' h e b b e n de social is ten 
= klaarbl i jkel i jk h u n goede wil wil len 
^ aantonen»- Nu, als ze in de r ege r ing 
= z i t t en doen ze a l t i jd m e e r d a n in de 

IIIM opposi t ie . 

http://via.de
file:///venvan


DE VOLKSUNIE 

JI.V.S. CONTRA , 

De heer Larock en zijn adjudant, 
de heer Van Elslande, vaders van ' t 
zgn. funktioneel franstaligr onderwijs 
in Vlaanderen, hebben het dexe dagen 
moeten beleven dat de Raad van Sta
te het niet eens is met hun plannen 
te Brasschaat, Leopoldsburg, Leuven 
en elders. De Raad van State is in
derdaad van mening dat de zgn. 
« funktionele » klassen niet mogen 
voorbehouden worden aan kinderen 
van een bepaalde taalgroep. Wanneer 
de klassen er komen, dan moeten ze 
openstaan voor alle kinderen, met 
name ook voor c"'e Vlaamse kinderen 
in de drie hogervermelde gemeenten 
en elders. 

De uitspraak van de R.V.S. heeft 
het voordeel dat de zaken thans dui
delijk gesteld worden. De funktionele 
scholen, echt kaste-onderwijs, waren 
en zijn voor de Vlamingen totaal on
aanvaardbaar. Larock en Van Els
lande zijn door de uitspraak van de 
R.V.S. thans het kluitje kwijt, waar
mee ze ons in het riet wilden sturen. 
Zelfs een halfblinde naïeveling kan 
thans niet meer dé minister en zijn 
adjudant volgen. 

Of zullen de heren toch hun zin 
doordrijven ? Dat ze zich geen iUu-
zies maken, in dat geval wordt hen 
politiek de ruggegraat gekraakt. 
De komedie Van Elslande heeft nu 
lang genoeg geduurd. De Standaard, 
die op hem rekent, om thans « het 
onzinnig plan » van de funktionele 
klassen op te doeken, moet zich in 
' t verleden toch herinneren dat reeds 
vaker op Van Elslande werd gerekend 
doch dat de-man steeds eindigde met, 
waarschijnlijk omwille v. d. fameuze 
« hogere belangen », de pink op de 
naad van de adjudantenbroek te leg
gen. 

alsof mea d« dringendite poIitMM 
problemen weer m»»r eens op de 1MI« 
ge baan Md traehten te sehuiven. 
Trouwens is he t niet reeht dnidelijk 
waarom er nog studiewerk zou moeten 
verricht worden over de verhoudingen 
van de beide taalgroepen. 

Heeft de heer Lefèvre niet reeds 
maanden geleden verklaard dat zijn 
grote regering met de hele zaak nu 
eens voorgoed komaf zou maken ? Of 
heeft de heer Lefèvre het advies op
gevolgd van een van zijn voorgangers: 
« zazi dabord et puis ze reflessi » ? 

MILITAIRE SCHOOL 
Men heeft de Vlamingen op alle 

toonaarden voorgezongen dat zij in 

ZUIDERKEMPEr 
^ r» / . I I >« 

Er is tegenwoordig heel wat te doen 
over het streekplan voor de Zuider
kempen. De huidige regering heeft 
deze streek totaal aan haar lot over
gelaten en achtte het belangrijker 
miljarden naar de Borinage te drai
neren. 

De Kempenaars nemen dat niet 
langer. Opgeschrikt door de reakties 
van de Kempische bevolking, hebben 
enkele mandatarissen, die tot voor 
kort de zoete rust der onschuld ge
noten, thans aangedrongen bij de re 
gering op een ernstig, afdoend streek
plan. 

Dat plan zou er nu, al thans vol
gens de kleurpolitieke pers, eindelijk 
komen. 

We menen, wat minder optimistisch 
te moeten zijn dan een bepaalde dag
bladpers. Zo zou de Zuiderkempen 
een fabriek van electroniseh mate
rieel krijgen ,maar is het juist dat 
diezelfde fabriek in de omgeving van 
St Truiden moest komen en dat de 
regering gauw-gauw deze verhuis 
heeft bewerkstelligd om de Kempe
naars tevreden te stellen, ten koste 
van de Haspengouwers ? 

De zoveelste poging om zand in de 
Vlaamse ogen te strooien. 

We komen op deze komedie, die 
thans in de Zuiderkempen door de 
regering wordt opgevoerd, nog terug. 

NIEUWE UITVLUCHT 

In de regering en ook daarbuiten, zou 
belangstelling bestaan voor de oprich
ting van een vast instituut voor de 
Vlaams-Waalse betrekkingen. Dit in

sti tuut zou een studiedienst zijn die 
geroepen is advies te verstrekken in
zake de vraagstukken die zich stel
len op het vlak van de Vlaams-Waal-
se verhoudingen. 

Waar komt die plotse en verdachte 
belangstelling voor de zoveelste kom
missie vandaan ? Het lijkt er erg op 

Belgü de plaats zouden kunnen in
nemen wa»r<9 M reeht hebben, door 
n e h als iJitieve bewuste Belgische 
staatsburgers te gedragen. Het leger 
bijvoorbeeld xou spoedig vervlaamst 
zijn indien er wat meer aktieve be
langstelling vanwege de Vlaamse 
jongelui voor het officiersberoep be
stond. Om deze aktieve belangstelling 
bij de Vlaamse jeugd aan te wakke
ren, telt de Koninklijke Militaire 
School 13 franstalige tegenover zes 
nederlandstalige professoren. En om
dat zulks wellicht nog niet volstaat, 
denkt men eraan door nieuwe benoe
mingen de verhoudingen te brengen 
tot 18 franstaligen tegen 7 neder
landstalige prfessoren. 

Of er moet er, naar de bekende uit
drukking, geen zand meer zijn ? 

NOC LEUVEN ^ % 
Dat Leuven niet wacht op de funk

tionele scholen van Larock en van 
Elslande om door het onderwijs ver-
franst te worden, blijkt duidelijk uit 
de cijfers. Thans reeds volgen 46 leer
lingen Frans onderwijs in de kleuter
scholen, 555 leerlingen in het lager 
onderwijs, 198 leerligen in het mid
delbaar onderwijs en 22 leerlingen in 
het normaalonderwijs. 

Dat maakt in het totaal 947 leer
lingen in het Frans onderwijs te Leu
ven. 

De kleurpartijen vinden deze bijna 
duizend leerlingen waarschijnlijk 
nog wat weinig en hopen dat de funk
tionele klassen de definitieve verfran-
sing van Leuven zullen kunnen be
werkstelligen. 

prof. Heymans 
zevent ig 

Bij de reeks vieringen 
die thans op touw gezet 
worden voof Prof. Corneel 
Heymans, onze Nobelprijs
winnaar 1939 voor genees
kunde past ook een kom-
mentaar van de Volks
unie. 

Omdat Prof. Heymans, 
op tal van gebieden een 
baanbreker, dit ook was 
op het gebied van de na
oorlogse Vlaamse Bewe
ging. Velen van ons had
den het voorrecht in tal 
van verenigingen met hem 
samen te werken. 

Prof. Corneel Heymans 
is een eerlijk man, een 
eenvoudig man en een 
groot mens. 

Naast al zijn weten
schappelijke roem is dit 
zeker niet zijn geringste 
verdienste. 

Hij deed het met de 
glimlach en unfaire be-
kampers van het Verbond 
vonden hem op hun weg. 
Het heeft Prof. Heymans 
aan moed nooit ontbro
ken. Hij was voor de jon
ge radilialen van toen een 
flinke steun. 

Na de oplossing van de 
koningskwestie werd een 
Vlaams komitee voor de 
studie van het federalis-
pie en Europees en Bel
gisch verband in het leven 
geroepen. Prof. Heymans 
werd de eerste voorzitter. 

een Aktiekomitee voor 
Recht en Naastenliefde 
werd in het leven geroe-
]^en. Het zou zich tot de 
Verenigde Naties richten 
en zoveel mogelijk de 
slachtoffers helpen tegen 
de onmenselijkheid van 
de achtereenvolgende re
geringen. 

Prof. Heymans werd 
voorzitter. 

E.H. De Cubber was se-
kretaris van het Komitee 
en Wim Jorissen van het 
Aktiekomitee. 

Door het internationaal 
aanzien van Prof. Hey
mans wist men veel te be-

rissen waarneemt. Prof. 
Heymans werd voorzitter 
en is thans nog erevoor-
zitter van dit Verbond, dat 
ook na de jongste werelö-
oorlog weer een grote rol 
speelde in de Vlaamse Be
weging. 

Zijn rechtvaardigheids
zin bracht hem er toe op 
het proces Romsée een op
hefmakende verklaring af 
te leggen ten voordele van 
deze oud - sekretaris - ge-

,neraal en dit lijnrecht in 
tegenstelling met die van 
staatsminister De Schrij
ver. Dat was in 1948 of '49 
als we ons niet vergissen. 

In 1947 was Wim Joris
sen, preses geworden van 
het Gents Katoliek Vlaams 
Hoogstudenten Verbond. 
Voor het eerst na de 2de 
wereldoorlog durfde een 
organisatie met naam op
nieuw het Vlaams vraag
stuk radikaal stellen en 
voor amnestie opkomen. 
Prof. Heymans werd door 
het toenmalig scherp aan
gevallen verbondsbestuur 
aangezocht voor het ere-
voorzitterschap. 

Hij aarzelde geen ogen
blik en stonds steeds naast 
het radikale studentenbe-
stuur tegen de aanvallen 
van allen en iedereen niet 
in het minst van de pro
fessoren Baur en Spano-
ghe. 

Dr. Bouchery stichtte 
een vereniging tot bevor
dering van de studie van 
het Engels als tweede taal. 
Prof. Heymans, die door 
zijn veelvuldige reizen 
naar het buitenland beter 
dan eender wie weet wat 
belang het Engels heeft in 
verhouding tot het Frans 
verleende het initiatief 
zijn steun. Ook hier weer 
liet hij alle fransdoUe hel
lehonden bassen en keek 
allen naar het Vlaams be
lang. 

Ons hoofdbestuurslid Dr 
Herman Le Compte sticht
te een vereniging voor ge-
reatrie. Ook hij deed een 
beroep op Prof. Heymans 
om aan deze jonge tak van 
de wetenschap zijn steun 
te verlenen. Prof. Hey
mans werd voorzitter. De 
wetenschap kon ten allen 
tijde op zijn steun reke
nen. En ook alle Vlaamse 
wetenschappelijke initia
tieven. 

Nobelprijswinnaar Heymans : 
Belgische repressie naar V.N. 

Het was hetzelfde komi
tee waarvan na Prof. Hey
mans, onze eerste par t i j 
voorzitter en huidig lid 
van ons hoofdbestuur. 
Prof. Couvreur het voor
zitterschap zou waarne
men en Mr. Van der Eist 
het sekretariaat. 

Een Komitee evenals 

reiken. Want daarvoor 
hadden de minister schrik. 

Het Algemeen Vlaams 
Oud - Hoogstudenten Ver
bond, thans Vlaams Ver
bond voor Academici, werd 
opgericht. Velen van ons 
speelden er een rol in. 
Frans Van der Eist was 
jarenlang sekretaris, Leo 
Wouters ondervoorzitter, 
funktie die thans Wim Jo -

Niemand in België is van 
zoveel akademies lid als 
Prof. Heymans, niemand 
heeft zo veel eredoktora-
ten als hij, niemand deed 
meer wetenschappelijk 
werk. Niemand van de Bel
gische wetenschapsmensen 
geniet zoveel ontzag en 
aanzien in het buitenland. 

Toch is Prof. Heymans 
zijn afstamming trouw ge
bleven. Door en door 
Vlaams, aristokratisch 
eenvoudig is hij vriende
lijk en behulpzaam voor 
iedereen. 

Dit is de grootste les die 
hij in zijn leven gegeven 
heeft en nog geeft. 

De Belgische en Vlaamse 
parvenu's kunnen alles bij 
hem leren. 
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OPNIEUW PADDESTOELEN I 
In de eerstvolgende dagen zal te Geneve het kern-

stopgesprek tussen Russen en Amer ikanen v/orden her
vat. Wannee r anderhalve maand later — uiterlijk tegen 
einde april — nog geen akkoord is getroffen, zal prezident 
Kennedy het signaal geven voor een n ieuwe reeks van 
Amer ikaanse proefnemingen met nukleaire wapens . Dan 
groeien boven de Nevada-woest i jn, boven het Chris tmas-
cn Jarviseiland weer de giftige paddestoelen. 

De vraag dient gesteld, om 
welke redenen prezident 
Kennedy bereid is, het onge
noegen van de publieke opi
nie over heel de wereld met 
een hervatting der atoom-
proeven te trotseren. Enkele 
jaren terug voerden de Rus
sen een krachtige ï)ropagah-
da tegen het voortzetten der 
proeven; deze propaganda 
kulmineerde in 1958 in de 
eenzijdige Russische beslis

sing, op te houden met de 
tests. Het propagandistisch 
voordeel lag al die jaren on
betwistbaar aan de Russische 
kant en de Amerikanen 
maakten een slechte beurt 
tot op het ogenblik dat, in 
het najaar van 1961, de Rus
sen besloten tot eenzijdige 
hervatting der proeven. Aan 
Amerikaanse zijde liet men 
niet na, de Russische huiche
larij aan de kaak te stellen 

en te wijzen op het feit dat 
sinds geruime tijd geen Ame
rikaanse proeven meer wer
den gehouden. 

Gedurende de weken die 
volgden, ontploften de Russi
sche bommen met de regel
maa t van een klok. Kroesjt-
jev kondigde een 100-mega-
tonbon aan en de Russen lie
ten inderdaad ook een nu
kleaire lading van meer dan 

sen op het gebied der zware 
superbommen verder staan 
dan de Amerikanen; op het 
gebied der halfzware ladin
gen staan zij even ver en ze 
zijn druk bezig hun achter
stand op te halen inzake de 
lichte taktische atoomwa
pens. Het Kremlin is thans 
reeds in staat, een superbom 
van 100 megaton met een 
zware raket tot boven Ame-

doeltreffendheid te benade-: 
ren. 

Men kan zich de vraag 
stellen of deze Russische 
vooruitgang een hervatting 
van de Amerikaanse proeven 
noodzakelijk maakt. Ook in 
het Witte Huis heeft men 
steeds de opvatting gehul
digd dat het « evenwicnt van 
de terreur » de beste garan
tie was voor wereldvrede. Dit 

Nieuwe faze in hewapeningswedloop 

50 megaton ontploffen. 
Het zijn de rezultaten van 

deze proeven die thans pre
sident Kennedy er toe ge
bracht hebben, de principiële 
beslissing te treffen om kor
telings zelf ook proeven te 
doen houden. 

De experten van het Pen-
tagoon zijn inderdaad tot de 
overtuiging gekomen dat 
Rusland bezig is, op beslis
sende wijze de Amerikanen 
voorbij te streven inzake 
atoombewapening. De supe
rioriteit der V.S. was lange 
tijd gebazeerd..op de gunsti
ger verhouding tussen kapa-
citeit en gewicht bij de Ame
rikaanse atoomwapens. Het 
Pentagoon is thans tot het 
besluit gekomen dat de Rus-

rikaans grondgebied te zen
den. De Russische raketten 
voor gemiddelde afstand 
zouden 25 megaton tot boven 
een Amerikaans doel kunnen 
brengen; de Amerikanen 
kunnen met hun raketten 
uit deze reeks hoogstens 10 
megaton vervoeren. De uitge
breide reeks van Russische 
korte afstandsraketten kan 
springkoppen met een kracht 
tussen 1 en 25 megaton dra-
gej^jj^aar^nbpven^ ,èch|jnen 
de Russen reusachtige vor
deringen gemaakt te hebben 
op het gebied der « zuivere » 
nukleaire wapens; ze zijn in 
staat bijna alle « fallout » 
uit te schakelen en de idea
le theoretische maximale 

De enige uitkomst 
Het (( evenwicht van de terreur » waa raan wij 

waarschijnlijk nu al enkele jaren vrede te danken hebben, 
berust te hoofdzakelijk op absolute verniel ingskracht van 
de wapens uit het a toomarsenaal en op de onmogeli jk
heid, een verdediging op te stellen tegen de met deze ver
nielingskracht toegeruste raket ten. He t koortsachtig zoe
ken naar een ant i - rake twapen door de Amer ikanen en de 
Russen zal over afzienbare tijd gedurende een kortere of 
langere periode het evenwicht vers toren; één der parti jen 
zal een tijdlang voldoende aanvalskracht plus daarbij het 
monopol ie van de verdedigingskracht hebben. De a toom
ontploffingen einde vorig jaar in Rusland en b innenkor t 
in Amer ika luiden het einde van 't «evenwicht» reeds in. 

Algemene ontwapening 
EChijnt tot het rijk der illu-
zies te behoren. Het is on
waarschijnlijk dat één der 
staatslui van de grote mo
gendheden in alle ernst de 

Daarmee zal het « even
wicht » als vredesengel-op-
lange-termijn hebben uitge
diend. Beide partijen span
nen zich in opdat het versto
ren van dit evenwicht te hun
nen voordele zou geschieden. 
Zo zal het in de toekomst 
steeds gaan : kortere of lan
gere perioden van absolute 
superioriteit van één der bei
de partijen zullen worden af
gewisseld met kortere of lan
gere perioden van evenwicht. 
Maar steeds opnieuw zal oor
log een lonende en dus ver
leidelijke oplossing voor één 
van beide partijen worden. 

Daarmee zitten we weer 
middenin de klassieke bewa
peningswedloop : de ontwik

keling van defensieve wapens 
volgt die van offensieve wa
pens op de voet en nooit is 
er een einde aan de kring
loop. 

Het moet nu wel voor een
ieder duidelijk geworden zijn 
dat alleen de algemene ont
wapening uitkomst kan bie
den. De finantiele last van de 
bewapening drukt loodzwaar 
op honderden miljoenen men
sen en brengt uiteindelijk de 
welvaart, de sociale vooruit
gang en de vooruitgang zelve 
in gevaar. De perioden van 
verbroken evenwicht brengen 
de ganse mensheid steeds op
nieuw op de grens van de ka-
tastrofe. 

Algemene 

ontwapening 

noodzakelijk 

hand aan de ploeg zou slaan; 
aan de top van beide blokken 
is men zo door vrees voor de 
tegenpartij bevangen, dat 
men het klassiek denkpatroon 
van de bewapening wel niet 
zal doorbreken. 

Er schijnt maar één moge
lijkheid over te blijven om de 
algemene ontwapening af te 

dwingen : de aktie moet van 
onderuit komen. Het doet op 
het eerste zicht gek en o n - ' 
realistisch aan; de beweging 
tegen de bewapeningswed
loop doet onmiddellijk den
ken aan Russell, aan s traat
betogingen van bebaarde po
litieke nozems of aan stunts 
a la Garry Davis. 

Het behoort aan de rege
ringen van de kleinere lan
den, hun bevolking voor te 
lichten over de gevolgen van 
de huidige situatie en te wei
geren, hun landen in te laten 
schakelen in een sisteem dat 
aan de hand van deze situa
tie is ontworpen. Ook een 
dergelijke aktie schijnt tot 
het domein der illuzie te be
horen. De bedreiging die ons 
boven het hoofd hangt is 
echter zo monsterachtig groot 
dat meer dan ooit het woord 
van de Zwijger hier van toe
passing is : « Point n'est be-
soin d'esperer pour entre-
prendre... ». 

Het is een veeg teken voor 
de politieke rijpheid van de 
Vlamingen dat aktieve be
langstelling voor ontwape-
ningsaktie hier praktisch 
niet bestaat. 

« evenwicht » hoeft niet 
noodzakelijk te betekenen 
dat Russen en Amerikanen 
allebei over net evenveel 
atoomwapens van dezelfde 
kapaciteit beschikken. Het is 
gebazeerd op het feit dat 
beide partijen over voldoende' 
nukleaire springstof beschik
ken om de tegenpartij totaal 
uit te schakelen. De Amerika
nen schijnen een rezeve aan 

.nukleaire wapens te hebben 
die hun zou toelaten, op ieder 
ogenblik een vermogen'--van 
150 kg TNT per kop van de 
Russisohffi bevolkifig'in 'te zet
ten. Heeft het nog zin te 
spreken van Amerikaanse of 
Russische achterstand wan
neer Oost zowel als West be
schikken over rezerves die 
volstaan om de tegenstrevers 
volledig van de aarde te ve
gen ? 

De recente beslissing van de 
Amerikaanse prezident is dan 
ook ingegeven door een an
dere vrees, de vrees nl. dat de 
Russen de eersten zouden 
zijn om een definitief ant i -
raketwapen in gebruik te ne
men. Het Pentagoon meent 
dat de Russen op dit gebied 
een grote sprong vooruit 
hebben genomen en dat zij er 
reeds in geslaagd zijn, lange 
afstandsraketten boven Sibe
rië op te vangen lang voor zij 
hun doel bereikten. 

Het Witte Huis is tot de 
overtuiging gekomen dat het 
Russisch anti-raketwapen en 
de Russische « zuivere » bom
men wel eens het einde van 
het « evenwicht van de ter
reur » zouden kunnen bete
kenen, m.a.w. dat de Russen 
sterk in de verleiding zouden 
kunnen komen oorlog te voe
ren omdat zij ten eerste de 
Amerikaanse vergelding zou
den kunnen afweren en ten 
tweede geen vrees moeten 
hebben van hun eigen bom
men die slechts een geringe 
fallout verwekken. 

Het is daarom dat talrijke 
Amerikaanse Atoomgeleerden 
hun verzet tegen een hervat
ting der kernproeven hebben 
hebben opgegeven. Het is 
daarom dat prezident Ken
nedy deze hervatting reeds 
heeft aangekondigd. Het is 
omwille van het « evenwicht » 
dat binnenkort waarschijn
lijk weer paddestoelen zullen 
rijzen boven de Amerikaanse 
testzones. 

T.V.O. 
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LEUVEN 
In (( Het Boerenfront » van za

terdag 3 maart schrijft Marcel 
«einders onder het opschrift (cEen 
testverkiezlng» wat volgt over de 
verkiezingen in Veurne - Nieuw
poort : 

« In deze verkiezingen, die de 
Volicsunie terecht als een dwaze en 
misseUJke historie beschouwde, 
had zij haar aanhangers de raad 
gegeven zioh te onthouden of blan
co te stemmen. 

Hoe zag de uitslag van deze ver
kiezingen er nu uit ? 

De C.V.P.-kandidaat behaalde 
11.805 stemmen, de socialisten 
moesten zich tevreden stellen met 
5.046 stemmen, terwijl de P.V.V. 
zich 5.669 stemmen toeeigende, 
hierdoor haar stemmenaantal bij
na verdubbelend (thans 251 % 
tegen 13,8 %). Maar. en dit is zeer 
beiangrUk, er werden 4.313 blanco 
stemmen uitgebracht. 

De overwinnaars van de dag wa
ren dus feitelijk de blanco-stem
mers, die de directieven van de 
Volksunie hadden gevolgd, maa.'-
dat heeft men natuurlijk in de 
« serieuze » pers en dito kringen 
niet durven onderstrepen. De osi-
de regeringspartijen verloren sa
men 7 % t.o.v. van de vorige ver
kiezingen en dan dient hieraan 
toegevoegd dat het aantal uitge
brachte 'sterhmen zori'dag" jl 'n 
goeie 5.000 stemmen lager iag dan 
bij de vorige"verbieziaag^..Bj..ii.i 

De Linie 
In de reeks vraaggesprekken over 

federalisme kwam, na onze partij
voorzitter Mr. Fr. Van der Eist, 
thans dhr. De Saeger, voorzitter 
van de Vlaamse CVP-v!euget aan 
het woord. Hij zei o.m. : 

« Wat Ik de Vlaamse federalis
ten vooral verwijt, js dat zij een 
splijtzwam zijn in de Vlaamse be
weging. Zij leiden de aandacht af 
van de concrete dagelijkse verwe

zenlijkingen, zodat die vergeten 
worden of met minachting worden 
voorbijgegaan. Hoeveel Vlaamse 
energie werd er tussen de twee oor
logen niet verspeeld, toen iedereen 
achter zijn eigen vlaggetje aanliep 
en we allen een pasklare formule 
hadden voor de toekomststaat on
zer dromen : Groot-Nederland, 
Dietsland, het Boergondische Rijk.. 
Ik hoop dat de Vlaamse beweging 
genezen is van het romantisme, en 
zich nu zal concentreren op de 
concrete initiatieven die genomen 
worden. » 

Red. : Als dhr. De Saeger zich 
even de moeite getroost na te gaan 
hoeveel tientallen strijdvergaderin-
gen de Volksunie inricht om de 
Vlaamse bevolking voor te lichten 
over de achteruitstelling van de 
gewone Vlaamse man op elk ge
bied, zal hij toch moeten toegeven 
dat dit zeer konkreet werk is, wars 
van alle romantisme. Maar het is 
omdat wij tot de overtuiging zijn 
gekomen dat detailverbeteringen 
alleen niet voldoende zijn. Struk-
tuurvernieuwing is er nodig. An
ders kan de Vlaamse beweging nog 
eeuwen energie verspillen. Dat be
let ons niet alle « konkrete initia
tieven » tot lotsverbetcring voor 
ons volk toe te juichen. 

LINKS 
In « Links » van 3 maart lazen 

wij onder de titel : « Leuven » : 
« De Kwestie Leuven groeit uit 

tot een test van de viaamsgezind-
heid der katholieke Vlamingen. Er 
is niet alleen de kwesti? der faci
liteiten die opgeëist worden door 
de professoren der Franse afde
ling : een Franse school voor hun 
kinderen, faciliteit die men nooit 
heeft toegestaan aan de kinderen 
der tienduizenden Vlaamse, Ita
liaanse en vreemde arbeiders in 
Wallonië. Ei- is ook de kwestie van 
de Franstalige afdeling zelf die 
niet alleen bezocht wordt door 
Waalse en vreemde studenten maar 
ook door de Vlaamse fils a papa. 
Het staat inderdaad vast dat 17 % 

van de studenten die op de Franse 
taalrol ingeschi-even zijn uit de 
Vlaamse landstreek afkomstig zijn 
(in totaal een duizendtal). Daar
tegenover staat de V.U. Brussel 
waar slechts 7 % Vlamingen op de 
Franse taalrol Ingeschreven zijn : 
en men moet dan nog rekening 
houden met het feio dat aan de 
V.U.B, de Vlaamse afdeling nog 
verre van volledig uitgeoouwd 

, werd, wat een aantal vrijziimige 
Vlamngen practisch verplicht hun 
studies in het Frans te doen. Waar
schijnlijk zal bij een volledige ont
dubbeling het aantal Vlamingen 
die in het Frans studeren nog fel 
verminderen. » 

Ons leven 
Het Leuvens studentenweekblad 

(c Ons l^ven » geeft volgende on
dubbelzinnige waarschuwing aan 
het adres van de akademische 
overheid : 

« We vonden ook dit uiterst ge
vaarlijk : Mgr de Rektor liet zich 
te Luik voor een franstaiig publiek 
toejuichen in een rede (of een 
causerie) over het problemenge-
bied Leuven. Hij bevestigde als een 
axioma de huidige struktuur van 
de universiteit ie Leuven. Zeker 
gaat het hier om een instelling 
waar katolieken van beide kuitu
ren mekaar kunnen ontmoeten, 
maar het lijkt ons weinig realis
tisch deze toestand als een axioma 
te stellen. Daarbij kan men de hui
dige problemen ook nief oplossen 
met een patetisch oproepen van 

'het'verleden. Het publiek dat Mgr 
de Rektor daar toejuichte dacht 
aan heel wat anders dan aan een 
subliems ontmoeting van twee 
kuituren op een hoog wetenschap
pelijk of godsdienstig niveau... 

De vraag voor ons is of de aka
demische overheid de partij kiest 
van de franstaligen die zich in
eens om Leuven bekommeren van
uit een behoudsgezinde en impe
rialistische franskiljonse mentali
teit. Men zou alvast kunnen begin
nen met zioh te desolidariseren 
van hen die met een weergaloze 
pretentie hier voorrechten komen 
opeisen. Dat lijkt ons meer dan 
nodig, zoniet zou men wel eens op 
een hard maar scherp gemotiveerd 

standpunt van Vlaamse zijde kun
nen stuiten ! 

We geloven namelijk in het ge
heel niet meer in de inferioriteit 
van de Vlamingen die op zichzelf 
geen volwaardige universiteit zou
den kunnen Uitbouwen... » 

Streven 
In het maartnummer van cc Stre

ven » komen enkele interessante 
beschouwingen voor over de ma
laise in verband met het ontwerp 
Gilson : 

« In Vlaanaeren is er derhalve 
een malaise groeiende. Door de 
leiding van de grote partijen wordt 
die niet heel scherp aangevoeld. 
De beroepspolitici hebben te wei
nig contact met de tienduizenden 
die hun gevoelens niet langs de 
kanalen van de partijpolitieke or
ganisaties plegen te luchten, om
dat ze ervan vervreemd zijn, maar 
wier politieke belangstelling en ac
tievermogen daarom met minder 
groot zijn dan die van de partij
militanten. Deze geestelijke afzon
dering van vele partijpolitici, wier 
sociaal verkeer meestal de grenzen 
van de partij niet overschrijdt, is 
een van de fouten van het regime 
zelf in zijn huidige werking. 

Er zijn lieden die b.v. niet graag 
lezen dat dhr. Frans Van der Eist 
van de Volksunie in zijn interpel
latie in de Kamer (bij het begin 
van het debat over Gilson taalont-
werpen) de mening vertolkte van 
zeer vele Vlamingen die nochtans 
voor de C.V.P. gestemd hebben en 
met de Volksunie als dusdanig 
niets te maken hebben. Maar het 
is een factor waarmee de leiding 
der grotere partijen rekening zou
den moeten houden. » 

Standaard 
In de rubriek cc Van kamerleden 

en senatoren » geeft Manu Ruys 
enkele gepeperde waarheden ten 
beste aan de CVP (en de andere 
kleurpartijen). Wij citeren : 

« Maar hebben de katoliek» 
journalisten dan misschien geer 
« politiek verstand », zij bezitte* 
toch enig inzicht in de noden vai 
de Vlaamse gemeenscnap en zl( 
laten zich niet in de doeken doei 
door lieden die alleen denken ir 
termen van partij-strategie e» 
elektorale reKenkunde. Blijven d» 
ze journalisten wellicnt weerbai» 
stig voor het geknoei en de koo{v 
jes van de partijpolitiekers, zlf 
staan dan toch eerlijk aan de zi> 
de van de gewone Vlaamse mense» 
die thans klaar wakker zijn en di« 
elke dag scherper beseffen dat zlJ 
allemaal samen een gesloten g»' 
meenschap vormen, welke reedf 
veel te dikwijls bedrogen werd do<w 
de sjacheraars van de partijen, di* 
wel « politiek verstand » hebben 
maar telkens opnieuw ekskuses trft-
denken om hun verbintenissen 
niet na te leven en om de stinken
de wonden in deze staat te laten 
voortetteren. » 

Red. : Goed gezien van Manu. 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

Tel. 33 9165 

GBERCERS 
SINT-JANSVLIET 
(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 

19 

IEDERE CELDBELECCINC ^ 

IN GRONDEN ^ 

IS EEN GOUDEN BELEGGING ! ^ 

Wendf U In vertrouviren tol de maatschappli 

ROLUS & VAN DER PAAL 

GROTE STEENWEG, 159, BERCHEM (ANTWERPEN) 

TEL. ( 03 ) 39.6957 

Gronden In heel de provincie Antwerpen, maaf vooral 

een prachtige grondverkaveling te 

M O R T S E L 

percelen van 6 en 9 metei gevelbreedte. 
Gronden met ultzonderliike toekomst. 
Groot gemak van betaling. 

Ultzonderliike voorwaarden. 

Mortsel behoort tot de groot-Antwerpse agglomeratie 
op 5 Km van hef ttacihuls van Antwerpen. 

KASTKLAAR 14,50 F per kilo : 
HALFKLAAR 12,50 F per kilo : 
WINDDROOG 7,50 F per kilo ; 
20 % korting voor proefwas ; 

Voor dienst kastklaar ! 
en halfklaar. ! 

Wasserij PERFECTAl 
Paardenmarkf, 20 • 

Antwerpen • 
Tel. 32.27.12 j 

Houder van een technisch ; 
wasbrevet « Cenetra > ï 

waarborg voor minimum sleet • 
en hoge witheidsgraad. ; 

Voor lezers en toekomstige lezer* ! 
van de Volksunie, voor • 

Antwerpen en randgemeenten, ; 
ook na 6 uur 's avonds. S 

G E L D ! 
Tel. 

055/23198 

SOGREVINA 
ZUIDSTRAAT 

RONSE 
Ista en 2de rang 

hypotheken 

r 
Huis Magda 
Hoogstraat 15^^-17, Antwerpen 

Tel. 32.90.47 
SLAAP. EN EETKAMERS - SALONS - AMERIKAANSE KEUKENS 
T.V. - RADIO LUSTERS - WASMACHINES - GASVUREN -
IJSKASTEN - STOVEN, enz.. . 

AANDACHT: 

Bij elke aankoop vanaf 1000 F ontvangt ledere klant een 
geldbon die een waarde vertegenwoordigd van 5 % van de 
aangekochte waren die uitgewisseld worden, op het einde van 
het laar in speciën of natura 
Vanaf deze maand en dit geheel het iaar door worden er 
iedere maand 2 artikelen aangeboden aan een uiterst lage 
prijs / 

1 

DEZE MAAND : 
1 Amerikaanse keuken (kas 1m60 ) -

4 stoelen en tafel 

Slaapkamer voor 2 personen 

7.500 Fi 
h DE GELDBON I 

7.500 FI 
1.500 F. 

L 

Zelfde slaapkamer In polyester .. . opleg 
dit aanbod is slechts geldig tot 30 maart a.s. 

Op alle andere artikelen \ian 1 0 ' / . tot 2 0 % vermindering 

Kontant - Krediet Levering door geheel hel land. 
Kunf U zeH i t M komen, telefoneer on». 
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ZELE HAMME: 
tMAMAAAMtfMiMWMkMMMMNtfMWMntftMAMi 

REPORTAGE 
door 

Staf de Lie 

W ij zijn naar de streek vawDendermonde-Hamme-Zele ge
reden langs een paternoster van dorpen. Ergens aan een 

ilechte steenweg had een olijherd op een mvur geklad en stond 
er 171 grote IcalMetters : t Naar Home », Wij liehhen vit deze 
êlogan, bestemd on> devotelijke Kajotters naar de Heilige stad 
te noden, opgemaakt dat alle kasseiwegen, ook de meest onoog
lijke niet alleen'naar Rome, maar_ ook naar Zele leiden, ten
minste in het land tussen Durme en Schelde. Van die Diirme 
hebben ivij te Waasmunster alleen opgenutrkt dat liet een slijh-
kreek is. Hef tras laag xcater naar men ons verzekerde en men 
voegde er aan toe dat voetbaden moge>lijk is bij hoog water, wat 
nog niet tril zeggen dat schepen grower dan een volwassen roei
boot, verder zouden kunnen geraken dan Hamme. 

JUTE-NIJVERHEID STERFT 
DOOR MEDEDINGING VAN 
HET BUITENLAND 

Mei 
Jvni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 

•581 
628 
479 
488 
518 
656 
584 

1442 

Vreemde voortbrengst goedkoper 
dan ingevoerde grondstoffen 

Het was ons gegund een 
bezoekje te brengen aan het 
schone stadhuis van Zele. 
Schoon inderdaad als men 
de bestede duiten (16 mil
joen, zegge en schrijve zes»-
tien) bekijkt. Een «stadhuis» 
ook, hoewel Zele in al zijn 
bescheidenheid net zo goed 
met een gemeente-huis zou 
voortgekund hebben. 

Het gegunde bezoekje leer
de ons dat Zele om en bij de 
18.000 inwoners moet heb
ben. Het bezoekje liet ons 
verder toe een enig glasraam 
te bewonderen in het enige 
stadhuis (« enige » uit te 
spreken zoals boven de Moer-* 
dijk). Dat glasraam is een 
ode aan de vlasnijverheid. 
Helaas de ode dateert uit 
het jaar 1957 en is bijaldien 
verouderd geraakt. Niet door 
het aantal jaren, maar wel 
door het feit dat de vlasnij
verheid in die luttele tijd
spanne volledig teloor ge
gaan is. 

tussen 36 en 50 jaar : 20 % 
tussen 50 en 55 jaar : 67 % 
boven de 55 jaar : 51 %. 

Dit toont duidelijk aan dat 
dus meer dan de helft van 
de volledige werklozen een 
ouderdom heeft die boven de 
55 jaar ligt. Al deze mensen 
waren vroeger werkzaam in 
de vlas- en vellennijverheid. 
Deze nijverheid ging verlo
ren omdat er geen vraag 
meer was naar de voortge
brachte produkten. Welis
waar geeft het jaarverslag 
van de Rijksdienst voor Ar
beidsbemiddeling aan dat in 
1960 meer belangstelling be-

-«to«d4B het buitie«la»d^ ae-
dat de produktie kon opge
voerd worden met 15 %, 
maar o.i. heeft dit geen in
vloed gehad, of kon dit geen 
invloed hebben op de streek 
van Zele - Hamme - Dender-
monde omdat een kleine ver
betering geen ten gronde ge-
gane nijverheidstak meer 
kan tot leven wekken. 

Onmiddellijk weze opge
merkt dat de vermindering 
van het aantal werklozen in 
de zomermaanden (de te
werkstelling in de bouw niet 
te na gesproken) voortvloeit 
door de werkzaamheden in 
de jute-nij verheid. 
Nochtans ligt het daggemid-
delde zeer hoog, 841 werk
lozen op een arbeidersbevol
king die rond de 5.000 ligt en 
rekening houdend met het 
groot aantal pendelarbeiders. 

Sein staat op rood 
voor jute-nij verheid. 

Opmerkelijk is ook de stij
ging met ongeveer honderd 

«in Ée* maaadan « m a a r t * e n 
april. Toen werden inder
daad 168 werklieden werk
loos ingevolge een ongeval in 
het tekstielbedrijf «Zeloise». 
Zes werklieden werden gedood 
en anderen ernstig gewond 
bij het springen van een ke
tel. Op dit ogenblik worden 
ongeveer 1350 arbeiders te
werkgesteld in de jutenijver-

VLASNIJVERHEID 
BIJNA VERDWENEN 

Vandaar een praktisch 
nooit wijzigend aantal werk
lozen, want de- talrijke ar
beiders, werkzaam in de 
vlasnijverheid, zijn allemaal 
naar het stempellokaal ver
wezen geworden omdat zij 
niet meer werden aangeno
men voor andere arbeid — 
inzoverre de werkaanbiedin-
gen er waren — en ook niet 
meer in aanmerking kwamen 
voor pendelarbeid omdat hun 
leeftijd praktisch ligt tus
sen 50 en 60 jaar. Dit is ook 
het geval voor de arbeiders 
die vroeger tewerkgesteld 
waren in de vellennijvei-heid 
te Hamme Daarvan waren 
er een zeshonderd afkomstig 
uit Zele. 

Ongeveer 50 % daarvan 
zijn eveneens aan het stem
pelen gegaan. 

Helft van werklozen 
boven de 55 

De cijfers van de ouder
dom' der volledig werklozen 
te Zele, liggen als volgt : 
tussen 14 en 35 jaar : 13 % 

Mededinging van 
grondstof-voortbrengers. 

De verdere werkloosheid 
vloeit voort uit de werk-
zaamheids - schommelingen 
in de tekstiel - fabrieken en 
vooral dan, wat betreft het 
gebied waarover wij deze re
portage maakten, in de jut«-
spinnerijen en weverijen. 

Er zijn een viertal grote 
bedrijven in de streek van 
Zele die jute verwerken. De 
grondstof komt uit India en 
Pakistan. Als ginder de oogst 
mislukt, wat in 1960 o.m. het 
geval was, dan ondervindt 
"men hier de gevolgen en die 
gevolgen zijn dan ook zeer 
goed waar te nemen in "de 
stijging van de werkloos
heidscijfers. 

Werkloosheidscijfers voor 
Zele gedurende 1961 : 
(Gedeeltelijke, toevallige en 

volledig ) 

held te Zele. Het sein staat 
echter op rood voor wat be
treft de toekomstmoelijkhe-
den in deze bedrijfstak. In
derdaad de jute gaat kapot, 
zoals men het ons vlakaf 
zegde in de streek van Zele, 
aan de mededinging van het 
buitenland en dan vooral 
door deze van de hogerge-
noemde voortbrengende lan
den India en Pakistan, die 
volop bezig zij a aan de uit
bouw van nieuwe fabrieken, 
over goedkope arbeidskrach
ten beschikken en reeds nu 
de afgewerkte jute goedkoper 
kunnen leveren dan de ruwe 
jute die bij ons binnenkomt! 

Lang zal het dus niet meer 
duren voor ook deze bazis-
nijverheid (evenals de vlas
nijverheid) ten gronde gaat. 

Wat de verdere tewerkstel
ling ^in het Zelense betreft, 

"^deze' fan'*'dndei-?e?Hel^.d ^of-" 
den als volgt : 
katoen : ongeveer 150 werk

lieden, 
lompen-verwerking : 100, 
chemische reiniging : 250, 
konfektie : 100, 
matrassen : 60. 

Honderden arbeiders 
pendelen per trein. 

De rest van de arbeids
krachten werkt in de bouw
nijverheid of pendelt naar 
Antwerpen, Brussel en Wal
lonië. 

ledere morgen beleeft men 
In Zele, Hamme en Dender-
monde een ware uittocht van 
arbeiders. Te Zele werden 

enkele tijd geleden 1200 
werkabonnementen geteld 
voor de trein naar Brussel of 
Antwerpen. Het grootste ge
deelte van deze arbeiders 
vertrekt met de eerste trein 
te 4 uur 40 wat wil zeggen 
dat de meesten —• want ie
dereen woont niet met zijn 
neus bij het station — tus
sen 3 uur 30 en 4 uur dienen 
op te staan. Te zeven uur 's 
avonds komen de arbeiders-
treinen terug toe, met ande
re woorden de arjD eiders zit
ten meer dan drie uren in de 
weinig apetijtelijke spoor
wagens van de B.S. en ze zijn 
vijftien of zestien uren per 
dag uithuizig. Toppunt van 
al : de treinreis naar Brussel 
of naar Antwerpen gaat over 
Mechelen ! Van goede spoor
verbindingen gesproken ! 
Talrijke arbeiders — vooral 
deze uit de bouwnijverheid 
— worden per vrachtwagen 
vervoerd, soms honderd kilo
meter ver. Het is de verdo
ken pendel, de pendel die 
niet te kontroleren is. Ande
ren gaan als grondwerkers 
naar Brussel of zelfs naax 
Charleroi, iedere dag op en 
af per trein. Spreek in Brus
sel eens een kasseilegger of 
een buizenlegger aan, hij zal 
geen Frans spreken. 

De werkaanbiedingen in de 
streek, hebben praktisch al
lemaal betrekking op de 
hoofdstad en dan vooral ook 
in de metaalsektor. Onlangs 
nog kwam V.W. band-wer
kers zoeken, maar de werk
lozen zijn niet geschikt voor 

(zie volgende blz.)' 

zx 

Januari 
Februari 
Maart 
April 

1937 
867 
95.3 
971 

ZELE P E N D E L T 
Een Zelense arbeider bezorgde ons bovenstaande tekening. Het is een treffend beeM 
van een schandaal, het schandaal van 250 .000 Vlaamse arbeiders die nog steeds uren 
ver moeten pendelen om hun brood te kunnen verdienen. 
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5 VOOR TWAALF 
Treinverbinding 

naar Antwerpen 

en Brussel 

gaat via Mechelen 

DAGELIJKSE UITTOCHT 
VAN DUIZENDEN 
PENDELARBEIDERS 

lijke) een gemiddelde van 
220 F. 

Een vergelijking met an
dere provincies geeft volgend 
beeld : 

Antwerpen 257,9 
Brabant 248,8 
W. Vlaand. 217,5 
O. Vlaand. 220,0 
Limburg 228,7 
Henegouwen 268,9 
Luik 284,7 
Luksemburg 226,5 
Namen 249,2 

Er is, in verband met Ze-
le-Dendermonde en vooral 
met betrekking tot Zele, 
reeds veel gesproken gewor
den over de vestiging van 
nieuwe nijverheden. On
danks lofwaardige inspan
ningen, is men er spijtig ge
noeg nog niet in geslaagd be
langrijke fabrieken naar de 
streek te krijgen. De enkele 
nieuwe fabrieken — ze ver
werken plastiek en glaswol 

— stellen slechts 125 mensen 
tewerk. Een bedrijf dat plas
tiek-boten ging vervaardigen 
is echter over de kop gegaan. 
De gemeente, heeft in de zo
mer een dertigtal werklozen 
aan de onderhoudswerken. 

Om te besluiten nog even 
een statistiekje dat tot na
denken zal stemmen : in 
1960 waren er volgens de 
rijksdiensten voor arbeids
bemiddeling: en werkloosheid 
en de R.M.Z.; in het arron
dissement Dendermonde, 
1637 volledig werklozen op 
een mannelijke arbeiders
bevolking: van 16.073. In het 
arrondissement Charleroi 
met een mannelijke arbei
dersbevolking van 87.097 
waren er welg:eteld 1.010 vol
ledig- werklozen. 

Intussen gaat men twintig 
miljard investeren in Wallo
nië. 

S.D.L. 

bouwnijverheid 26 F en een 
goede metser 46 F. 

Bekijken wij daarentegen 
de cijfers van het verslag 
1960 van de rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid 
dan zien wij dat het arron
dissement Dendermonde vol
gende indeling heeft wat be
treft de gemiddelde verdien

sten van de werklieden in de 
nijverheid : 
werkl. werksters 
212,1 136,7 

Wat betreft de werklieden 
in de handel : 
werkl. werksters 

202,8 133,5 
Oost-Vlaanderen heeft voor 

de werklieden (dus manne-

December 1961 . 
Volledig 
M. 258 
V. 44 

302 
Samen : 1.418 

Zele st 
Tijdelijh 

840 
276 

1116 

eiïipelt 
•Januan 1962 : 
Volledig 

254 
ëO 

304 
Samen : 1.218 

Tijdelijh 
764 
150 

914 

(Vervolg van blz. 8) 
dergelijk werk, zij kunnen 
niet meer mee met het slo
pend tempo en zijn niet ge
schoold. 

Wat de lonen betreft, deze 
liggen in de streek van Den
dermonde - Zele - Hamme 
langs de lage kant, vooral 
dan in de tekstielnijverheid 
die ten slotte toch een be
langrijk deel uitmaakt. Het 
is niet gemakkelijk juiste cij
fers hieromtrent te geven 

üë ir i^a •• BLOKKEN INDE WINKEL • • KOPEN 
veer 35 F yerdijent, een, dag-
uurman in de weverijen 25 F 
per uur, een diender in de 

KLOMPENMAKERS GAAN HUN 

Mr' I THMV^Pf t t t 11-ill IJi.>l 

* f * 

H endrik van Daele woon t in een klein « Kafeeke » in 
de Moerwegel te Zele . Er hang t een vogelpikblok, 

er s taat een bl inkende tapkast , gelijk er duizenden s taan 
in Vlaanderen en de m u r e n zijn links en rechts bedekt met 
de gekende aankondig ingen van notariële verkopingen 
waa rvan de oorsprong der geijkte u i tdrukkingen ergens 
in de tijd voor de Franse revolut ie moet te zoeken zijn. 
Hendr ik van Daele is heel zijn leven k lompenmaker ge
weest. Honde rden s t i e lmannen van zijn soort waren er 
destijds in de streek v a n H a m m e en Zele . H e t was een 
nijverheid die naast de vlasverwerking, bloei b r a c h t e n 
welvaar t in dat stukje Vlaanderen waar thans zoveel 
werkloosheid heerst en waar zoveel pendelarbeiders van
daan komen . 

Bloeiende streekambachten sterven. 

Zoals de zadelmakers verdwenen de 

klompensnijders. 

Hendrik van Daele is thans 
71 jaar. Zijn laatste paar 
klompen heeft hij in 1957 ge
maakt en dat zette een punt 
achter een bedrijvig leven van 
een ambachtsman die zijn 
stiel langzaam maar zeker 
achteruit voelde gaan. Sinds
dien koopt Hendrik zijn klom
pen zelf in de winkel want 
hij kan voor zichzelf geen 
blokken meer maken, verle
den week heeft hij zijn werk
bank aan stukken gezaagd. 
Ze moest dienen om er 
« stoofhout » van te maken. 

Van zijn negende jaar zat 
onze zegsman in het bedrijf. 
Er waren- toen nog negen 
knechten, terwijl de familie 
zelf met vijf leden de klom
penmakerij beoefende zodat 
alles bijeen veertien mensen 
goed geld verdieden in dit fa
miliaal beroep. « Voor de oor
log van veertien waren er 
honderden klompenmakers in 
onze streek » vertelde Hen
drik ons, terwijl hij ons naar 
zijn werkhuis leidde. Zijn 
kapblok, een beerton-dikke 
voet van een stam, en zijn 
schreepaard — een horizon-
taalliggend stuk boom met 

vier poten — staan er nog. 
Aan de muur hangen messen 
en boren in allerlei mogelijke 
vormen. Dat is het materiaal 
waarmee Hendrik destijds tot 
dertien paar klompen per dag 
maakte, een verwezenlijking 
die door weinigen zal bereikt 
worden. 

Onze klompenmaker ver
telt van zijn atiel, van het 
goed en het kwaad, de scho
ne en slechte kanten. En in 
het scheef gezakte stalletje 
zagen wij onder de roestige 
messen, in verbeelding een 
klomp groeien. 

Het hout wordt gekocht, 
wilg, kanada of olm. Met een 
« Hors » of boomezel, worden 
de stammen naar de klom
penmakerij gereden. Het hout 
wordt in delen gezaagd, ge
kliefd met het kliefmes en de 
voorhamer die uit kornule-
hout gemaakt is, de vorm 
komt eraan met de blokma
kersbijl en het krammes. Met 
de goeze (een ronde bij tel) 
worden de blokken « geput » 
en verder uitgehaald door 
middel van een ressem mes
sen en wormvormige boren. 
Met stukjes glas haalt men 

de ruwe kanten volledig weg. 
Hendrik kan glas snijden met 
de blote hand : hij neemt 
een stukje en grift daarmee 
een kleine gleuf aan de zij
kant van het te snijden glas, 
dan breekt hij het haarfijn-
juist aan tweeën. De klompen 
worden geritst, met kleine 
bij telt j es worden figuren ge
sneden in de kap. Olwel wor
den ze geverfd en met bloe
men beschilderd. De klompen 
worden ook gerookt in een 
oven waarin groen hout 
brandt. Die rook geeft stevig
heid en kleur aan het hout. 

De blokken van Hendrik 
van Daele gingen heel het 
land door tot in de verste 
dorpen. Tijdens de oorlog van 
veertien droegen zelfs de rijk-
sten klompen, omdat er geen 
schoenen te krijgen waren. 
« De mijn waren zo schoon 
en zo goed als de beste schoe
nen » zegt Onze man. « 't Was 
een goeie tijd, voor de oor
log van 14-18, wij hadden 
toen reeds vijfdagenweek, 
want 's maandags werd er 
niet gewerkt. De centen wer
den bijeengelegd — hetgeen 
ons nog restte van de zon
dag — en daarmee trokken 
wij naar de herbergen, 't was 
een veel betere tijd dan nu ». 

Na de eerste wereldoorlog 
is het klompenmaken achter
uitgegaan en na de tweede 
wereldoorlog is het praktisch 
helemaal verdwenen. Al wat 
er van overschiet zijn nog 
een paar klompenmakers hier 
en daar en o.m. in Hansvelde, 
die hun schoon beroep nog 
uitoefenen. De klompennij-
verheid die vroeger welvaart 
bracht (de man die wij be
zochten heeft acht kinderen 
groot gebracht) is een folklo-
risch ambacht geworden. 

S.D.L. 
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ANTI - GILSON AKTIE d ienslbe loon 
ANTWERPEN 

ALSEMBERG 
Neen GUson. 

Op zaterdag 10 maar t komt Wim 
Jorissen naar Alsemberg en zal er 
om 19 uur 30 in « De Zwaan », J a n 
Bolsstraat een meeting geven 2k>-
als overal elders moet ook hier el
ke bewuste Vlaming aanwezig zijn 
en door die aanwezigheid tonen 
dat hij zijn schone Vlaamse streek 
voor e;gen mensen wil behouden. 

HOOGSTRATEN 

Woensdag 28 maar t om 8 uur 's 
avonds. V.U. protestvergadering 
ook m deze kempense uithoek, in 
de zaal van restaurant «De tram» 
bij Jos Schellekens, rechtover de 
kerk Ingang langs de zijkant. 
Hier spreken onze vrienden Pro-
vmceraadsl id en boei-en'eider Lu-
do Sels alsmede Dr Jur Jo Bel-
mans 

MEULEBEKE 
Zondag 11 maar t vinden alhier 

2 meetmgs en een volksvergade
ring plaats; om 9 uur 15 meeting 
op het dorp na de H. Mis. en om 
10 uur 30 aan de kerk wijk Flora, 
de V.M O. Gent verzorgd beide 
meet ngs. terwijl om 10 uur 15 in 
cafe Berkenhof volksvertegen
woordiger Leo Wouters het woord 
voert. 

MOL 
Volksvertegenwoordiger Rei-

mond Mattheyssens en eerste kan
didaat volksvertegenwoordiger Dr. 
Jur. Jo Belmans spreken op onze 
protestvergadering te Mol. Deze 
vindt plaats aanstaande vrijdag 9 
maar t om 8 uur 's avonds, in rte 
zaal Van Gisbergen, achter de 
kerk. 
OOSTENDE 

Ook hier belegde het" arrondis-

B e t e k e n i s v o l l e w a g e n u i t d e g e s l a a g d e « N e e n G i l s o n x - o p t o c h t 
t e A n t w e r p e n o p 3 m a a r t 1962. 

i VGOOIGEM 
Strijdvergadeimg op 11-3-1962 

jra 11 uur, cafe «Nieuw IJvegem» 
Spreker ; T. Van Overstraeten 

.1.0CHRISTIE-ZE VEN EKEN 
Zondag 18 maar t openiuchtmce-

tmgs m beide gemeenten. 
SX DENIJS-WESTREM 

De op zondag i maa i t gehouden 
meeting na de H. Mis van 10 uur 
kende een goede belangstelling. We 
ondeiTonden eens t« metr dat ook 
in de winter door vurige aanwak
kering de politieke onverschillig
heid wijken moet De Volksunie 
wil nu eenmaal — ornaat zulks no
dig is — eenieder po'itiek wakker 
schudden, waarin we goed op weg 
zijn volledig te slagen. Ook te St. 
Denijs-Westrem dedsn we deze 
indruk op. Onze gedrukte ziens
wijze werd gratis uitgedeeld, het 
gesproken woord kwam van de arr. 
propagandaleider H. Van Damme. 
MERELBEKE ^ 

Op zondag 11 maart om 10 uur 
15 m cafe Berkenhof gelegen hoek 
Piater en Bsrgstraat anti-Gilson 
volksvergadering met volksvert. 
Leo Wouters. 

sementeel bestuur van de V.U. een 
anti-Gilson protsstvergaderlng op 
vrijdag 2 dezer in het lokaal 
« 't Prinsenhof », leperstraat 22. 

Rond 20 uiu' liep de stijlvol ver
sierde zaal vol met entoesiaste 
Volksumegezinden 

De plaatselijke voorzitter Leo 
Van De Weghe, verwelkomde de 
aanwezigeii«»*!h b^«)etï8r"'SpedREal 
onze kranige en dynamische ar-
rondissementele voorzitter Jan De 
Bondt. 

Volksvertegenwoordiger dr. Leo 
Wouters kwam dan aan het 
woord om, op de hem eigen nuch
tere en zakelijke wijze, het wets
ontwerp Gilson te behandelen. 

Daarna was het de bexart aan 
dhr. Toon van Overstraeten die 
dadelijk zijn publiek in de ban 
had van zijn aanstekelijke wel
sprekendheid 

Daarop kwam nog dhr. J a n De 
Bondt aan het woord om de aan
wezigen aan te zetien tot strijd
vaardigheid en vertrouwen. 

De omhaling bracht 2871 F op, 
wat bewijst dat de vrijgevigheid in 
de rangen van de Volksunie even 
groot is als de strijdlust. 

TORHOUT 
Geslaagde start . 

Ter gelegenheid van de « Neen 
aan Gilson » vergadering, welke 
voor een zeer talrijke opkomst 
plaats vond, werd terug aange
knoopt met een werking naar bui
ten, van het Vlaams-nationalisme 
m het Houtland. 

Er worden kontakten gezocht met 
de andere gemeenten van het 
kanton, Ruddervoorde, Veldegem 
en Aarfcrijke. 
PETEGEM-DEINZE 

Om 11 uur 30 stonaen we met 
onze mikro klaar aan de St. Mar-
tinus kerk. Hier was de belang
stelling nog groter da r m de voor
gaande gemeente. Na de spreek
beurt van de arr. propagandalei
der, kregen we een niet minder 
gloedvolle uiteenzetting van pro
vincieraadslid Omer Van de Kerk-
hove die op zijn beurt wees op de 
gevaren van een steeds groter wor
dende verfransing. Taal en sociaal 
ekonomische belangen zijn gelijk
lopend en voor ons Vlamingen 
niet te scheiden. Geen hol roman
tisme maar vaststelling van de 
nuchtere werkelijkheid leggen de 
plicht van verweer aan ieder 
rechtgeaard Vlaming op. Het ap
plaus n a iedere spreekbeurt gaf de 
instemming van de toehoorders 
weer. 

WOESTEN 
•\nti-GiIson. 

Protestmeetmg op zaterdag 10 
maart te 20 uar m het Vlaams 
Huis, Dorp. 

Sprekers : Dr Van I/cemputten, 
volksvertegenwooi diger 

Toon Van Overstraeten. 
Dokter Herman Le Compte. 

WATOU 
Meeting Neen - Gilson op 11 3-

62. Hei-berg « De Kj-oon », Doip, 
te 11 uur. 

Sprekers : Herman Le Compte 
en volksvert. L. Wouters. 

WETTEREN 
Anti-Gilson Actie. 

De anti-GiLson-protestvergade-
i ing heeft plaats op zaterdag 31 
maar t in de zaal Scala. Volksver
tegenwoordiger Wouters en Toon 
Van Overstraeten -zijn gevraagd 

•*°'a«' sprgR«-s"*Nif1le t'Mde^ais 
op Brussel noodzakelijk wordt, 
moet deze vergadering een mas
sale opkomst kennen Op deze ver
gadering, die gehouden wordt op 
de vooravond van de voor Weite
ren verloren « Ronde van Vlaan
deren », wordt voor de sportlief
hebbers het volledig Ronde-dossier 
uit de doeken gedaan Op 1 april 
colportage te Wette-en. 
ZEVENEKEN en LOCHBISTIE 

Op zondag 18 maar t worden in 
beide gemeenten na de bezonder-
ste H. Mis openluchtmeetings 
gehouden 

ZWIJNAARDE 
Neen Gilson. 

Zaterdag 10 maar t In het 
Vlaams Huis, Heirweg Noora 120, 

te 18 uur : Neen aan Gilaon. 

ANTWERPEN 
Kuituur en Ontspanningskring 
II Tijl ». 

Richt op woensdag 28 maar^ e.k. 
in de grote zaai van de V.T.B., 
St. JacoDsmarkt ie Antwerpen een 
grote Vlaamse lieder- en belcanto 
avond in met ae medewerKing van 
verschsidene gekende Vlaamse 
zangers en zangeressen, het ge<cen-
de Belcanto kwartet : de sopraan 
Maria Michel — de mezzo-a!t 
Louissette Garcia — d j tenor Paul 
Schotsmans en de bas Arnold 
Brand aan de vleugei begeleid 
door de heer Luc.en Theuns. 

Werken worden vertolkt van Jel 
Van Hoof, HuUebroeck, F.o^- Pes
ters alsmede Oud^ Nederlandse 
VolsSi.ederen. 

Fragmenten uit c^eras van 
Biockx, Verheyden, Verdi, Moza'-t 
en Puccini, enz. 

D j toegangsprijs voor dez? uit
zonderlijke avond, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor onze 
propagandistische werking in Ant . 
•(v—~>n 1' z=er IE"'"' gehouden. 

Kaar ten tegen 20 F zijn van nu 
af aan reeds te bekomen bij de 
verschillende afdelingen of kun
nen rechtstreeks bekomen worden 
bij de Hr Dierick Jan , Lange Ix)-
zannastraat 77, te Antwerpen. 

Aanvang van de avond : 20 uur 
Deuren : 19 uur 30. 

GENT 
De kollektiebus bij Rik in cafe 

Rubenshof bracht opnieuw 621 F 
op De 1ste wijk spendeert een re
gelmatige bijdrage, waarvoor de 
Volksunie Gent haar dank be
tuigd. 
Dodenherdenliing. 

Een dodenherdenking en hulde 
aan onze betreurde vriend en 
blauwvoeter Oswald Vandelanotte, 
op zondag 18 maart om 11 uur 
heeft plaats te Desfcelbergen. De 
H. Mis m de kerk van Destelbergen 
wordt opgedragen door E P Bel-
derbos, met orgelmuziek opgeluis
terd door oud-blauwvoeter Rudi 
Smia. Na de H. Mis korte plechtig
heid aan het graf met gebed, toe
spraak en bloemneerlegging. 

V.M.O. 
Zaterdag kolportage te Zwijn

aarde, op 10 maart , verzamelen 
aan de Roeland om 15 uur. Zondag 
11 maar t openluchtraeeting en 
Merelbeke dorp om 9 uur 15 en Me-
relbeke Flora om 11 uur 15 Ver
zamelen aan de Roeland te 8 uur 
45. 

Oproep : We dringen er nog
maals bij onze kernleden en afde-
Imgsvei-antwoordelijken op aan, 
ons de uren der bezonderstg H. 
missen op hun dorp of gemeente 
te laten geworden. 

Dit met het oog op gebeurlijk te 
houden openluchtmeetings. Uren 
en ook gewenste da ta laten ge
worden op adres H. Van Damme, 
Tuinwijk J a n Verhaegen 36, Me
relbeke. 

ZWIJNAARDE 
Opening van ons eigen Vlaams 

huis, gelegen Helrweghaard 120, op 
zaterdag 10 maar t om 9 uur. Volles-
vertegenwoordiger Leo Wouters 
spreekt de openingsrede waarna 
gezellig stunenzijn. 

ANTWERPEN LINKER-OEVER 

ledere eerste maandag van de 
maand op het sekretariaat Blan-
chefoerlaan 57, 2de verdiep, van 
20 tot 21 uur. 

Ook ziekenverzorging door gedi
plomeerde verpleegsters- Aanvra
gen hiertoe op bovenvermeld 
adres. 

BEKCHEM 
1ste en 3de maaadag van de 

maand vanaf 20 uur, F. Coose-
mansst raat 81, tel 39 78.58. Plaats-
verv. volksvert. P. van Doren. 

BORNEM 
Iedere 1ste zondag van de 

maand van 11 tot 12 uur, cafe 
Amie, Kerkplein : Wai'd Rolus 

BRASSCHAAT 
ledere dag van 12 uur 30 tot 13 

uur en van 17 uur tot 18 uur 30 
ten huize van provincieraadslid 
Paelmckx, Bredabaan 467. 

BORSBEEK 
1ste zondag der maand, 's voor-

middags, P. Belrenslaan 251. 

BORGERHOUT 

Alle dagen op afspraak ten hui
ze van gemeenteraadslid Juul Dil
len, Buurtspoorweg.el 87, Borger
hout, tel. 35.09 28 

DUFFEL 
ledere donderdag van 16 tot 17 

uur bij Van Loven, Kerks t raa t ; 
Ludo Sels, prov raadslid. 
DEÜRNE-ZÜID 

1ste dinsdag van de maand van 
19 tot 20 uur, Storme. Boekenberg 
lei 134. 

EDEGEM 

Elke derde vrijdag der maand 
van 20 uur 30 tot 21 uur 30, Uc. 
Hugo De Vos. Willem Heneynstr. 
10, Edegem. 

Elke tweede en laatste zondag 
van de maand in de voormiddag, 
Mechelsesteenweg 314. Edegem. 

Op telefonische afspraak num 
mer 49 60.83 

GEEL 

Elke vrijdag van 18 tot 20 uur 
of op afspraak. 

Dr. "TEffrjcr*Bllrfrgnsrï)ièübaan' 
50, Geel. Tel. 585.38. 

HEIST OP DEN BERG 
Ten huize van de heer J. Her

mans. Biekorfstraat 3. 

HERENTHOUT 

Jos Heylen, Markt 18, Herent-
hout, op afsprsiak 
KONINGSUOÜIKT 

Tweede dondcrd Dij Van den 
Wijngaert Dorp. van 13 uui 30 
tot 14 uur 30 Ludo Sels prov 
raadslid 

HET RAD 
VAN DE FORTUIN 

DRAAIT TE BINCHE 
op ZONDAG 25 maart 

bij de t r e k k i n g v a n de 
vierde t r a n c h e v a n de 

Afrikaanse 
Loterij! 

5 MILJOEN 
VOOR 100 F 
5 0 0 . 0 0 0 F 
VOOR 11 F 

KOOP BIUETTEN 
P r i j s p e r B i l j e t 100 F 

P e r T i e n d e 11 F 

KANDONKLAAR 
ledere vrijdav (behalve de 2de 

vrijdag) bij de Heer Vandermoe-
ren, Volkaertslei 70, vanaf 19 uur 
30 tot 20 uur 30 

LIER 
Elke 1ste en 3de donderdag der 

maand van 13 uur 15 tot 14 uur 45 
cafe « Eikenboom », Markt, Ludo 
Sels (Boerenfront). 

Elke tweede vrijdag van d« 
maand van 19 uur tot 20 uiu- Wim 
Jorissen 

MERKSEM 
Elke vierde woensdag te 20 uur 

in lokaal « Tijl », Bredabaan 298, 
provincieraadslid Rolus. 

MORTSEL 
1ste maandag Deurnestr. 70 vaa 

20 uur tot 21 uur. 
3de maandag in de « ARDEEN-

SE JAGER », Gemeenteplein van 
20 tot 21 uur. 

MUIZEN 
ledere eerste woensdag Bierhuis 

Kasmo, hoek Rijmenamse en Bon-
heidensteenweg, vanaf 19 uur. 

ledere vierde zondag der maand 
Zaal Bastini, Leuvensesteenweg 
55, vanaf 10 uur 30. 

SCHOTEN 
Elke vierde woensdag van 20 tot 

22 uur, in lokaal Gelmelenpoort» 
Marktplein, provincieraadslid H i i ^ . 
Paelmckx. 

ST. AMANDS 

Dagelijks ten huize van gemeen
teraadslid Frans van de Moortel. 
E. Verhaerenstraat 14 Tel. 053-
323.94. 

RAMSEL 
Juul Meulenbergs, Sta t ionstraat 

31, Ramsel, op afspraak. 

TURNHOUT 
Elke vrijdag van 18 tot O uur 

of op afspraak 
Arr. Voorz. Jos Van Bruggen, 

Graatakker 142, Turnhout . TeL 
421.05. 

SCHILDE 
De eeiate £a laatste donderdag 

van de maand te 20 uur. 
, J ^ Panie l s ^ J ^ a u n t s Vander-

bruggen, fiskale problemen, zie
kenkas, Turnhoutseblaan 274 Tel. 
79.07.95 en 79.07 66. 

WILRIJK 

G Oelis. J Moretuslel 346 (tele
foon: 3842 81) of 

Mevr. Ë Breugeimans, Toren-
blokstraat 14 (tel. 49.55 02) 

WOMMELGEM (Antwerpen) 

De 2de vrijdag van elke maand, 
van 19 uur 30 tot 20 uur 15 in het 
lokaal « Sportrevue », Ad. MorteU 
manss t raa t 84, door de Heer Bel-
lefroid. 

Voiksvertegenw. 
R. Mattheyssens 
ANTWERPEN 

Elke 1ste maandag en 3de vrij
dag vanaf 20 uur in Peter Benoit, 
Prankrijklel 8, Antwerpen. 

R Mattheyssens volksvenegenw 

BOOM 

Elke 2de maandag v d. maand 
Frans de Schutterstrsiai 17. 

van 20 lot 21 uur op adres : 
Volksvertegenw R. Mattheyssens. 

MECHELEN 
Elke 3de maandag van 19 uur 30 

tot 20 uur 30 in t Opsmjoorke » 
(Katedraal) . volksvert. Mattheys. 
sens. 
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Geen Eendagspolitiek 
T) uiten een verschil in methode — geweld hij de enen en 
-*-' steviTnenspèculatie bij de anderen — ligt er geerl onover
brugbare Idoof tussen de socialistische partij en de Jeristen de-
viohraien. Officieel zou tnen SpaaJi evhngoed als Tcristen kun
nen aanzien als de meeste C.V.P.-ers en ^oellicht minder re
volutionair dan vele kristen syndikalisien. Beide partijen 
hebben,o.a. dit gemeen dat zij onder het dogan « sociale 
vooruitgang » een zo richtingloze als princiepvrije politiek 
voeren. Hieronder verstaan zij het verwezenlijken van een of 
ander onmiddellijk voordeel voor de werkende klasse. En haast 
nooit gaat die bekommernis verder dan de nalcende verkiezin
gen. 

Nooit denkt men aan ver
dere evolutie, slechts aan de 
dag van morgen wordt ge
dacht. Men werkt niet voor de 
toekomst. Vandaar geen gro
te, geen planmatige politiek. 

VERKIEZINGSPOLITIEK 

Jaren lang is de duur van 
de militaire dienstplicht en 
het bedrag van het pensioen 
een belangrijk element ge
weest in het respectievelijke 
kiesplatform. 

De homogene C.V.P.-rege-
ring verloor klaarblijkelijk 
de verkiezingen in 1954 niet 
alleen wegens haar on
macht en immobilisme, 
maar ook omdat Van Zee
land de diensttijd juist voor 

Volksvertegenwoordiger 
Wouters ging dan verder als 
volgt : Zo lijkt het ons onlo
gisch dat de samenvoeging 
van de pensioenen van de 
werkende man en vrouw niet 
integraal wordt toegepast. 
We weten dat dit principe 
algemeen wordt vanaf de pe
riode 1955. Dat de samenvoe
ging ook volledig ingevoerd 
wordt van nu af, wanneer 
beide echtgenoten een andere 
pensioenstelsel geniten, nl. 
wanneer de ene bediende en 
de andere arbeider of arbeid
ster was. Ook wanneer een 
van de echtgenoten een pen
sioen voor een buitenlandse 
betrekking ontvangt. 

Maar wanneer beide echt
genoten arbeiders waren of 
beiden bedienden, dan kun
nen zij voor de periode gele-
ge voor 1955 deze samenvoe
ging niet bekomen, dat zal 
geen enkel arbeider begrij
pen. 

Hier schijnt men wel over 
de hond te kunnen maar niet 
over de staart. Kon hier geen 
finantiële inspanning gedaan 
worden om helemaal logisch 
te blijven ? 

Met de meerderheid m de-

de verkiezingen verlengd 
had. Wel was er nog een po
ging gewaagd — niet onbe
hendig — om de zaak nog te 
•redden. Want juist voor het 
einde van de legislatuur 
werd de wet Van den Daele 
gestemd (29.12.1953). Een so
ciaal dokument van onloo
chenbare waarde omdat voor 
het eerst rekening werd ge
houden met alle arbeidspres
taties zodat in tegenstelling 
met vroeger ook gedeeltelijke 
en gemengde pensioenen 
konden worden uitgekeerd. 
Enkele maanden later, nl. in 
maar t 1954 kreeg dezelfde 
minister zelfs nog zijn wet 
voor de vrije verzekerden ge
stemd, die hoewel voor ver
betering vatbaar van een 

ze Kamer menen wij dat de 
bewijslast van een volledige 
loopbaan voor de periode 
voor 1940 van 1926 af, tot 
grote moeilijkheden zal aan
leiding geven, vooral voor on
ze Vlaamse arbeiders, die niet 
zoals de Waalse of Brusselse 
veilig in grote ondernemin
gen hun volledige loopbaan 
konden doorbrengen, maar 
in allerlei kleine en wankele 
•bedrijven een onvast bestaan 
hebben gehad of als seizoen
arbeiders in vreemde landen 
moesten gaan arbeiden bij 
gebrek aan werk in eigen 
streek. 

Voor deze Vlaamse arbei
ders en bedienden vragen wij 
de grootst mogelijke versoe
peling van de bewijslast en 
liefst nog de toepassing van 
het amendement de Paepe, 
waarbij de bewijslast aan
vangt op 1 jan. 1945 of liever 
nog op 1 jan. 1946, omdat 
oorlogsomstandigheden velen 
hebben belet voor die tijd ar
beid te vinden. 

Wij menen ook, dat een 
gewaarborgd minimumpen-
sioen had moeten voorzien 
worden voor deze loontrek-

steviger makelij bleek te zijn 
dan de latere wet voor de 
zelfstandigen. 

ledere middenstander im
mers weet nu al wat hij be
taalt, doch geen een kan met 
zekerheid zeggen wat hij 
ooit trekken zal terwijl ie
dereen weet dat het deficit 

in de miljarden loopt. 
Bij de verkiezingen van 

1954 kwamen de socialisten 
dus zegevierend uit de kies-
strijd met hun belofte van 
pensioenverhoging : 28.000 F 
in plaats van 26.000 F voor 
de gehuwden; 18.000 F voor 
de alleenstaanden en 14.000 
F voor de weduwen. En de 
stellige verzekering dat de 
diensttijd zou worden inge
kort. 

De C.V.P. was terug een 
ervaring rijker geworden en 

kenden die door werkloosheid 
of ziekte hun loon zagen ver
minderen en waar de 75% 
van hun verdiensten dikwijls 

Dr Wouters 

over 

de nieuwe 

pensioenwet: 

het levensminimum niet zai 
bereiken. 

vier jaar later deed zij aan 
opbod. De pensioenen werden 
onderscheidelijk op 36.000 F, 
24.000 F en 18.000 F gebracht 
en een nieuwe vermindering 
van dienstplichtduur werd 
voorzien. 

Gewis was deze zet een be
palende factor voor haar 

overwinning in 1958 hoewel 
het sektarisme en de nefaste 
schoolstrijd de socio-liberale 
regering zeer veel schade 
hadden toegebracht. Ook 
hadden de Waalse socio"s het 
land aan de rand van de af
grond gebracht : geweten
loze verarming van de ge
meenschap, geweld en ter
reur, ontreddering van de 
openbare diensten, opheffing 
van de vrijheid van de ar
beid. Het Waalse socialisme 
had zich in zijn ware ge
daante bloot gegeven. 

Het minimumpensioen van 
de weduwe zou alleszins het 
bedrag moeten bereiken van 
de alleenstaande in haar ka-
tegorie. Dit is toch een le
vensminimum. Ten slotte 
willen wij hier een beschou
wing naar voor brengen, die 
nogmaals wijst op een duide
lijke achteruitstelling van de 
Vlamingen tegenover de Wa
len. De loonstatistieken be
wijzen ten overvloede dat de 
lonen in Vlaanderen veel la
ger liggen dan Wallonië en 
Brussel. Dit wil dan zeggen, 
dat waar .de pensioenen ge
leidelijk zullen berekend wor
den op 75% van de werkelijke 
lonen, ook de pensioenen zo
veel lager zullen liggen voor 
onze Vlaaamse bevolking. 

Het is dus steeds hetzelfde 
verschijnsel. Gedurende zijn 
ganse leven zal de Vlaamse 
arbeider en bediende een la
ger inkomen hebben dan zijn 
Brusselse of Waalse kollega. 
Het verslag Sauvy gewaagt 
reeds van hogere gezinstoe
lagen en pensioenen voor de 
Waalse arbeider om de ont
volking aldaar tegen te gaan. 
Dit wetsontwerp is al een 
eerste stap in die richting. 

Wij vragen ons af wanneer 
eindelijk de ekonomische 
ekspanaile van Vlaanderen 
deze ongehoorde toestanden 
zal doen ophouden en hogere 
lonen zal verschaffen met al 
de gevolgen, ook op pensioen
gebied. 

Of zijn er alleen Waalse 
grieven in België ? 

Wij willen nochtans het 
ontwerp stemmen omdat het 
wezenlijke verbeteringen be
vat. 

ZELF BETAALDE 

BELONINGEN 

Men moet dus wel toege
ven : een goede pensioenwet 
of een halve revolutie voor 
de verkiezingen zijn nog niet 
bepalend voor de uitslag. Er 
zijn andere elementen. Zo 

draaiden de socialisten bij 
de laatste kiesstrijd terug 
duchtig de beloftentrommel. 
De pensioenen zullen wij op 
41.000 F, 28.000 F en 24.000 P 
brengen. Tegen de algemene 
verwachting in waren de 
verkiezingen de socialisten 
gunstig. Alle veten werden 
bijgelegd, de strijdbijl- (in 
rubber) begraven en het ak
koordje met de kristendemo-
kraten kwam tot stand. 

Verre van ons nu te bewe
ren dat de pensioenverho
ging niet aan een behoefte 
zou beantwoorden. Doch 
steeds kan het er bij de ver
standige en nadenkende 
mens niet in : hoe men er 
niet in lukt met de jaarlijk
se bijdrage van minstens 
gemiddeld 10.000 F per werk
man (d.i. 5.000 F persoon
lijke en 5.000 F patronale 
bijdrage)-, geen pensioen te 
verzekeren aan de werkman 
dat hem toelaat van een be
hoorlijke oude dag te genie
ten. Wel wordt onmiddellijk 
aangenomen dat de bijdrage 
voor 1945 eerder onbedui
dend was doch het is even
eens voor ieder duidelijk dat 
de pensioenverhogingen met 
worden geregeld naar cc 
mogelijkheden en dat ze 
evenm.in worden ingegeven 
door een ware, een eerlijke 
sociale bekommernis. Zij 
worden verlaagd tot een in
zet van kiesstrijd « als ge 
braaf zijt en vooi; mij stemt 
krijgt ge zo veel van uw ei
gen centen terug ». Het we-
ze nogmaals herhaald : dat 
alleen elektorale bekommer
nissen het pensicenwezen 
beheersen Tsiijkt uit het feit 
dat de wet van 29.12.1953 en 
11.3.1954 veer de verkiezin
gen in spoed tempo werd 
gestemd; dal dhr. Van Acker 
de konjunktuurbalasting 

voor de verkiezingen vlug 
tot pensioenverhoging aan
wendde; dat dhr. Mundeleer 
de achterstallen van de zelf
standigen tien dagen voor de 
verkiezingen van 1958 liet 
uitbetalen. Zo hebben wij 
geleerd veel te begrijpen. En 
mijn vrouw is altijd biij als 
de verkiezingen naderen 
wan o dan krijgen de kroost
rijke gezinnen hun snoepcent 
en mag de middenstander 
zijn achterstallen verwach
ten. Dit a r es een paar dagen 
voor we naar .de slembus 
gaan... 

Feitelijk zijn dit alles klei
ne aangelegenheden. De 
nuchtere Belg is er gewoon 
aan geraakt. Een hoge dunk 
over de politici kunnen ze 
niet verwekken. Integendeel. 

Tussenkomst voor 
Vlaamse arbeiders 

V olksver tegenwoordiger w outers heeft in de Kamer 
verleden woensdag volgende verklar ing i.v.m. 

d e n ieuwe pens ioenwet afgelegd. 
N a m e n s de V .U. -g roep zegde hij zich te ve rheugen over 
de a lgemene s t rekking van het on tw e r p nl . de verho
ging van de pens ioenen en vooral het pr incipe dat het 
pensioen brengt op 75 % v a n het werkelijk loon of w^edde 
en dit in een versneld t empo . 
Hij wees evenwel op zekere onvo lkomendheden die dit 
pensioenstelsel ontsieren en het va tbaar m a k e n voor vele 
verbeter ingen, zoals blijkt uit talrijke a m e n d e m e n t e n die 
werden ingediend. 

Ware sociale vooruitgang* 
in Vlaanderen. 
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r aOVINOIE ANTWERPEN 
Bal. 

Zaterdag 5 mei 1962 groot pro-
pagandisbenbal, « Palladium », te 
Antwerpen. 

ALSEMBERG-DWORP 
Een flinke ploeg onvermoeiba-

ren, bracht 154 bladen aan de m a n 
in Alsemberg en Dworp. 

ANTWERPEN 

De « Kttltuur en Ontspannings
kring Tijl ». 

Richt op 10 maar t e.k. in de gro
te bovenzaal « Peter Benoit », 
Prankrijklei 8, Antwerpen een 
voordracht in gevolgd door debat 
over he t onderwerp « Europa ». 

Spreker op deze avond is de 
heer Alf. Borms. 

Het belang van dit onderwerp 
voor onze Vlaamse Volksgemeen-
schap dient niet onderlijnd te 
worden. Gaan we met de huidige 
Europese federalisten naar een 
« Em-ope des Patries » naa r Frans 
model of gaan we eerder naar de 
historisch verantwoorde eenheid 
der volkeren ! 

Deze avond is voor ons nationa
listen de gelegenheid stelling te 
nemen tegenover veel verkeerde 
opvattingen die momenteel opgeld 
maken. 

Daarom verwachten wij U allen 
zeer talrijk. 

Toegang gi'atis. 

BAZEL 

Ook hier treedt de V.M.O.-N.K. 
In aktie op 11-3-62 op aanvi-aag 
van verschillende nationalisten uit 
het Waasland. 

De rechteroever laat de linker
oever niet los ! 

BLANKENBERGE 

IVI"zikale Kameraadschapsavond. 
De plaatselijke V.U. afdeling 

T cht op zaterdag 17 m a a r t 1962 
te 20 uur 30 een Muzikale Kame
raadschapsavond in 

Deze vindt plaats in de zaal 
Oberbayern, de Smet de Naeyer-
laan 33, Blankenberge. 

Het orkest « Melodienoand » no
digt ten dans vanaf 21 uur. 

Deename in de kosten : 25 F. 
•Kaarten te bekomen in cafe 

Oïjerhayern te Blankenberge (tel. 
425 981." 

•^laatsbespreking aan het zelfde 
a ö ' - s . 

Voor de vrienden uit Brugge 
vertrekt te 20 uur on de Brug esn 
soeciale bus naar Blankenberge. 

BRUGGE 
Wie duwt nog mee ? 

De laatste loodjes wegen het 
zwaarst. 

H " 1 D ze oprapen en de propa-
ga"''<s.wagen Is er ! ^ 

Schrijft in op een ere-aandeel 
van 100, 500 of 1.000 F, of op een 
s teunkaart van 20 of 50 P. door 
storting oo postrekening 4414.47 
van J a n Van Tulden, Verbrand 
Nieuwland 25, Brugge. 

Nieuw Kleinkunst-Gezelschap op
gericht. 

Voor enkele tijd werd te Brugge 
een nieuw Kleinkunst-Gezelschap 
opgericht onder de naam « Brugs 
Narrenschip ». 

Het stelt zich ten dienste van 
allerhande Vlaamse verenigingen 
tot het inrichten van ontspan
ningsavonden. 

Alle inlichtingen en voorwaarden 
kunnen ingewonnen worden bi] 
Nand Vonck, Willemijnendreef 42, 
Brugge. 

V.U.-Jongeren. 

Alle V.U.-jongeren worden uit
genodigd tot de vormingsvergade
ring welke c^ 11 maar t te 10 uur 
plaats heeft in cafe « Vlissinghe », 
Blekersstraat 2, te Brugge. 

Als spreker treedt op, de heer 
Ad. Samyn. 

Wij rekenen op een zeer talrijke 
aanwezigheid ! 

De spreekbeui't van de heer Jas-
sogne valt op een latere datum. 

BRUSSEL 

Uitslag van het eerste duwke. 

De inspanningen, welke het ar
rondissementeel bestuur heeft ge
daan om met regelmaat propagan-
daploegen naar onze gemeenten te 
stui'en voor de verkoop van ons 
blad en om voor die ploegen zo 
vlug mogelijk een eigen mikrowa-
gen te kopen, deze inspanningen 
werden door talrijke vrienden ge
waardeerd. Hun eerste duwke le
verde ruim 40.000 P op. Allen die 
reeds hun milde penning hebben 
gestort en alle afdelingen die 
reeds omhalingen hebben gedaan 
voor onze mikrowagen zijn van 
ha r te bedankt. 

Stortingen worden nog verwacht 
op P.R. 8654.50 van Volksunie Ar
rondissement Brussel te Londer-
zeel of P.R. 4084.97 van Torfs J a n 
E. te Brussel 3. 

EVERE - SCHAARBEEK -
ST-JOOST 

De boog moet niet altijd ge
spannen s taan. Daarom zal deze 
afdeling op 31 maar t vanaf 19 uur 
30 in de Amitié, Liedsplein 35, te 
Schaarbeek een gezellig samenzijn 
aanbieden. Elke aanwezige krijgt 
een biljet van een verrassingstom
bola en de toegang is kosteloos. 
Het feest wordt opgevat als een 
gezellige viering van de verjaardag 
van onze overwinning van 26 
maar t 1961. 

GENT 

Vlaamse Kultuurkring. 
Wij nodigen alle leden en sim-

patisanten uit voor onze film
avond op zaterdag 17 maar t om 
20 uur. 

Worden vertoond : 
Brigands, voor Outer en Heerd 

en De Mars der 100.000 op Brus
sel. 

HOEILAART-OVEBIJSE 
Op zondag 18 maar t te 8 uur 45 

worden de propagandisten zo tal
rijk mogelijk verwacht achter de 
KVS of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Overijse. Eindelijk kan inge
gaan worden op het verzoek van 
de plaatselijke propagandisten om 
hun streek te bezoeken. 

ICHTEGEM 

Zondag 11 maar t kolportage. 
Bijeenkomst om 9 uur bij Maur. 

De Keijser, Engelstraat 10. 

fthloss 

Waihenhdm 
JthJk. 

SEKTKELLEREi 

SCHLOSS WACHENHEIMAG 
WACHENHilM AAWilN^TRASSI 

FIJN KOST p.v.b.a, POTHOÉKSWAAT, IM 
ANTWERPEN I f t . X«3) $8.88.54 

De vrienden van het nabijgele
gen Koekelare, mede deze van 
Gistel - Middelkerke - Westende 
en Nieuwp«ort worden alleszins 
verwacht. 

Zo iedereen stipt om 9 uur aan
wezig is, kan de kolportage rond 
11 uur eindigen. 
Feestavond. 

De « Vlaamse Vrienden Hout-
land e n Gistel » hebben de eer U 
en Uw familie uit te nodigen, op 
zaterdag 31 m a a r t 1962 te 21 uur, 
op haa r feestavond in de zaal 
« De Engel » te Ichtegem. 

Dansorkest : «De Melorythers». 
Kaar ten : vanaf 30 P. 

INGOOIGEM 

Werf tocht op 11 maar t 1961; 
verzameling aan de kerk om 8 uur 
30; iedereen op post a.u.b. Ver
voer : tel. 109.37 - 109.85 - 220.83 -
420.70. 

Na de werftocht vergadering ca
fe Nieuw IJvegem. Spreker : Toon 
V. Overstraeten. 

\MAZOUT\ 
: • 

gasolie 0.53 korting : 
• \ 

' lichte stookolie ; 
0.46 korting • 

• Antwerpse omgeving • 
: met minstens 10C3 1., : 
: andere streken met : 
: minstens 3000 liter. • 
• • 

• • 

1 P R I M A L M A Z O U T j 

• KAREL UYTTERHAEGHE • 
E WILRIJK : 
1 TÈL. (éi) 49.55.2è'"' " [ 
M • 

• • 
fa •••••*••>••^•••MaBaHaiBaaiBBBikvaaB? 

K O R T R I J K 
Hartelijk dank aan de kamera

den ui t de verschillende an-ondis-
sementen. die het hunne hebben 
bijgedragen om de werftocht in 
Kortrijk-stad, vorige zondag, tot 
een waar succes uit te bouwen. 

Het aantal verkochte nummers 
— 439 — spreekt boekdelen ! Ook 
in ons arrondissement gaat de 
V.U. met reuzeschreden vooruit ! 

Een pluimpje voor onze drie 
vrouwelijke kolporteurs ! Wie van 
de andere damss en juffrouwen 
volgt ? 

KONTICH 

Vlaamse kring. 

De Vlaamse kring nodigt alle 
Vlamingen uit Kontich en omge
ving uit op een verkleed en on-
verkleed karnavalbal dat plaats 
heeft in zaal « Alcazar » op za
terdag 17 maar t te 20 uur. 

Voor een gezellige sfeer zorgt 
het orkest « De Cordona's », en 
als animator dhr Baekelandt. 

KRUIBEKE 
Ontvangt op zondag 11-3-62 het 

bezoek van de V.M.O.-N.K. 

V.M.O. NOORDERKEMPEN 

Werftochten. 
Onze winterkampanje kent een 

schitterend verloop. 
Zondag op zondag trekken onze 

2 ploegen door de Voor- en Noor
derkempen « met wisselende kan
sen » maar steeds met bijval ! Op 
18-2-62 te Merksem en Schilde 
(208 nummers) en op 25-2-62 te 
Essen en Ranst (238 nummers) . 
Sedert de aanvang van de winter-
kampanje werden zo maar event
jes 1.300 Volksunies verspreid. 

Programma. 

11-3-62 ploeg Schilde - Wijnegem 
werftocht te Schilde. 

Ploeg Schoten werftocht te 
Kruibeke en Bazel. 

• Ik ben koper van een F i a t ; 
• Abarth 750 ee, 43 cv, vanaf • 
; 1998. Schrijven M. Rommens, S 
S hnage Vanbloerstraat 93, Ant- • 
ï werpen, ; 
• • 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H i . i . . u i a . k < 

Varia. 
Op de A. Verbruggenhulde wa

ren ook enkele van onze propa
gandisten* aanwezig; mevr. Ghys 
(Kruibeke) en mevr. van Grinsven 
(Merksem) plaatsten er in hand
omdraai 55 Volksunies. 

Enkele uurtjes later waren ver
schillende van de feestvierders 40 
km. verder, te Essen, en onder
streepten de anti-Gilson-aktie, die 
op alle palen goed zichtbaar was, 
met een daverende verkoop van 
ons weekblad, tot vlak op de rijks-
grens. 

Vlaamse Ziekenkas. 

In de Voorkempen is de Vlaamse 
Zfekenkas in volle uitbreiding. 

Voor alle inlichtingen, aanslui
t ing en overgang : 

a) Tak Schilde : Maurits van 
der Bruggen, Riemstraat 81, Schil
de. Tel. 79.07.95. 

Rik Daniels, Turnh baan 274, 
Schilde. Tel. 79.07.66. 

b) Tak Schoten : Pol Venken, 
Grote Singel 105, Schoten. Tel. 
52.41.45. 

LEUVEN 
Onze propagandisten hebben de

ze week duizende pamfletten ge-
bust in de gemeenten Heverlee, 
Kesello en te Leuven. Goed zo ! 
We mogen wel een pluimpje geven 
aan onze mensen die zich ö<^g aan 
dag inzetten voor de goede zaak. 

TURNHOUT (arrondissement) 
Zondag trok een machtige auto

karavaan door onze Kempen. Dui
zende Volksunienummers en pam
fletten werden uitgedeeld : overal 
sympatiek onthaal . Vooral veel 
succes te Turnhout en Mol. Ieder 
deelnemier kon bestatigen dat er 
in het Tumhoutse veel veranderd 
is. 

Dank aan alle deelnemers van 
he t arrondissement Antwerpen die 
onze gelederen pracht ig kwamen 
versterken. Het was een reuze -
propaganda- voor*de Volks^mie 1 -' ' 

WETTEREN 
Vlaams Huis. 

Daags voor de verkiezingen be
weerden bepaaldie mensen te Wet-
teren dat de Volksunie geen voor
uitgang kon maken. Daags daa rna 
werden zeven parlementszetels ver
overd. Dezelfde profeten beweer
den dat er in Wetteren nooit een 
Vlaams huis zou komen Ook hier 
sloegen ze de bal mis. Op 1 april 
wordt he t Vlaams huis officieel 
geopend en dit op de Markt. Dit 
huis wordt warm aanbevolen a a n 
al onze lezers en leden. 

WEZEMAAL 

Ook hier kende de werftocht 
een grote bijval. 

Alle niunmers werden verkocht. 
Wie doet het n a ? 

WILRIJK 
De verkoop van 36 nummers op 

een uur tijd, bewijst da t meer en 
meer mensen beginnen in te zien, 
da t de Volksunie op het ogenblik 
de enige parti j is die zich daad
werkelijk inzet voor de belangen 
van ons volk. 

: • 

: A b o n n e e r v a n n u a f a a n • 
: t e g e n 150 F . G u n s t p r i j s ; 
• t o t e i n d e j a a r ! • 

GEBOORTEN 

Koen kreeg een broertje, met 
name Roeland. Hartelijke geluk
wensen aan het gezin D'hont-
Appels (liidder van Ranstlei, 
Mortfiel). 

Vriend M. Van Haute (lid en 
. abonnee) (gebr. De Wachterstr . 16, 

Wilrijk) en zijn echtgenote en 
zoontje, melden met oprechte 
vreugde de geboorte van een 
klein Wilrijkenaartje, Gerda, op 
13.2.1962. 

Ook Guido en Mia Elsermans-
Mora (Merksem) lieten er geen, 
gras over groeien en mochten zich 
verheugen in de geboorte van een 
flinke dochter : Gina. 

HUWELIJKEN 

Henri De Vos met Kristiane Ver-
Btraeten, Lange Meire 120, Laame , 

Etienne J^nssens met Godelieve 
Wils, Achterhofstraat 17, Hamme. 

IN MEMORIAM 

Te Groot-Bijgaarden overleed 
op 7 februari de heer I^eopold Le-
fevre. Wij bieden de familieleden 
de betuiging van onze kristelijke 
deelneming aan. 

Te Ukkei overleed op 28 februa
r i de heer Ferdinand Christiaens. 
Wij betuigen hiermee onze blijken 
van kristelijk medevoelen. 

Overleden en op 6 dezer begra
ven, dhr. Jeroom Michiels, oud 
provincie-raadslid. 

De Volksunie, inzonder de werk
groep Nieuwpoort-Westende, be
tuigen aan Mevr. Michiels en acht
bare familie, hun kristelijke deel
neming aan, in de rouw welke hen 
zo onverwachts komt te treffen. 

Met diep leedwezen meWen wij 
het overlijden van onze vriend 
Gaston Van Paepegem te Leuven. 
Door een dom toeval werd bij ui t 
het leven gerukt; gasontsnai..\)ing 
uit een radiator. Te dwaas' . En 
toch werd ons daardoor een veel
belovend figuur uit onze nationa
listische wereld onttrokken Over
tuigd federalist, Groot-Nederlan
der dierf hi j ondanks zijn positie 
aan de Universiteit te Leuven en 
als prof aan het Rijkshoger Tech. 
nisch Inst i tuut voor Kernenergie
bedrijven, steeds en in 't openbaar 
het Vlaams-Nationale s tandpunt 
te verdedigen. 

Steeds was hij een trouwe ka
meraad, die ons met raad en daad 
steunde. 

Voor ons allen is het een zwaar 
verlies. 

Gaston wij vergeten u niet. I a 
geest strijdt gij verder in onze 
rangen naar de overwinning! 

70EKERTJ 
V.U.-hd zoeki betrekking ala 

vertegenwoordiger of publiciteits
agent. Beschikt over eigen wagen. 
Gedane studies : lager middelbaar 
en 2 jaar gelijkgesteld A 2 - Tech» 
nisch onderwijs. Zeer goed be
spraakt. 

Schrijven : Sekretar iaat Volks
unie - Dendermonde, Ringstraat 
29, Hamme. 

Dienstmeisje gevraagd, St J ans -
vliet 19 (Kleine Tunnelplaats) Ant
werpen. Tel. 33.91.65. 

Vlaams nationalist, 26 jaar, ge
huwd, zoekt dringend werk als 
bureelbediende, te Brussel, m a a r 
liefst te Leuven. Heb notitie "s v a a 
boekhouding 

Schrijven bureel blad. 

Producent van de nieuwe Ot-
tox-Soepen in poeder, pasta in kor
rels zoekt autonome insiqus voor 
gans het Vlaamse land Sohrijvea 
of telefoneren aan : A. Otten, 
Meirhe'di? 270, Zoersel. Tel. (03)' 
72.02.44. 

Meisje 16 a 18 j . inslapen, voor 
huishouden. Pensioen «Van Dijck», 
116 Middelkerke. 

Telefoniste - daktylo • faktureer-
ster zoekt te veranderen van werk
kring. Gent of omgeving 

Schrijven blad : W.H. 108. 

Boekhouder, 39 ]., alle bureel-
werk, boekhouding, sociale wetten, 
belastingen, 4 j . praktijk accoun
tantbureel, zoekt passende betrek
king in of rond Antwerpen; neemt 
ook werk aan na bureeluren 

Schrijf bureel blad onder n u m . 
mer J.T. 107. 

Onderh. mekanieker algem. mek. 
draaien, lassen, goede kennis con
fectie naaimachines. 

Spreek en schrijf Ned., Pi-ans, 
Duits, Spaans, not. Eng. Wat biedt 
U. 

Schrijv. onder G.P.J. 106 bur. 
blad. 

Gasthof c AD FUNDUM », cafe, 
res taurant ERWETEGEM, vraagt 
gezin voor gerance, deftig, voor
naam. Geen kapitaal vereist, ken
nis van burgerkeuken vereist. 

Telefoonnummer 09-70.05.25. 
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GOEDE THEE 

Vorige week dorïderdag 
heeft de NTS, onder leiding 
van Walter van der Kamp, 
<r Thee voor een dode dame » 
Of gediend. Alle toneel - lief
hebbers zaten natuurlijk voor 
hun scherm, en we Jcunnen 
maar al direht zeggen dat ze 
niet werden teleurgesteld. 

Nu iveten we wel, -men lan 
erover van mening ver.'iclullen 
of Bob de Lange zijn kommis-
saris-figuur op de beste ma
nier beleefde en speelde. 

En men han er een vraag-
tel'en achter plaatsen of Ton 

te hommentaar werd gewijd 
en dit door zowat alle TVr 
joernalisten in leven, maar 
het bestaansrecht zelf ervan 
werd toch door niemand in 
twijfel getroMcen. 

Hoe dan ooTc, wij betreuren 
de verdwijning uit het pro
gramma van militmre para
des, pralerige recepties en der
gelijke dingen meer. Niets was 
beter geschikt als inleiding 
van deze flash-back-shoio dan 
die stofferige tijdsdokttmen-
ten. Wij blijven voorstander 
van een paar korte dokumen-
taire fragmenten in de uitzen
ding : een bij dr aanvang en 

Wat nu de « show » op zich
zelf betreft, tóe vonden die 
deze modi heel wat beter ge
slaagd dan vorige keer. 

Spijtig dat de hamera's 
vastgevroren schenen. Maar 
voor de rest zal iedereen wel 
de nodige ontspanning gevon
den hebben bij de Charlesto-
nes en de andere dansen uit 
de oude doos. 

Ecii beeld uit de T.V.-repor tage over een ga lvan i -
zer ingsfabr iek te Boeckhout . 

WILL F E R D Y 

Teenager Hugo van den 
Berghe kreeg in zijn u 'Tiener-
klanken » van maandagavond 
niemand minder dan Will 
Ferdg himself op bezoek. Hij 
bracht de tieners, en de andere 
kijkers natuurlijlc ook, een 
stukje « one-man-show », dat 
er teel mocht zijn, 'al moet er 
onmiddellijk worden aan toe
gevoegd dut niet alles op het
zelfde peil stond. 

Will Fcrdg schijnt 7iogid 
een uitgesproken voorkeur te 
hebhen voor dichterlijke din
gen, maar we vrezen dat die 
« dingen » het bij de toeschou
wers loch niet altijd even 
goed doen. Ontegensprekelijk 
geslaagd teas in elk geval zijn 
Chinees proces : niet alleen 
was de tekst ervan een gezel
lig stukje kolder, maar de mu
ziek was genietbaar en de jna-
nier, waarop Will Ferdy het 
hele ding aan de man bracht, 
was vlekkeloos. 

Een -ht 

van Duinhoven zijn Gilbert 
'"tjphar>&iS''^et'-nffde juiste ma

nier liet reageren op de ge
beurtenissen van het stuk. 
Mc^ar laaarover men niet vaii 
mening" kan verschillen is de 
vraag, of de akteurs wel goed 
« speelden ». Daarover kayi ie
dereen het eens zijn, menen 
we, het spel dis zodanig was 
omzeggens volmaakt. 

Dit is dan het grote verschil 
met het merendeel van onze 
eigen mensen en opvoeringen: 
hier deinzen ze er zelfs niet 
voor terug slecht amateurs-
pneel voor de kam''ra ie bren

gen. En daarom was deze 
NTS-avond weer eens zo een 
Tueevaller .' 

SHOW-DAGBOEK 

Lode Hendrickx had zon
dagavond alle dokumentaire 
bladzijden uit zijn » Shoiv-
dagboek » gescheurd. We be
grijpen niet heel goed het 
waarom, van deze zo plotse als 
radiliale beslissing. Het is 
weliswaar een feit, dat aan de 
dokumentaire gedeelten van 
het programma licel trat slecli-

een halverwege. De^e ge-
'••soki'sék^Mbdi-ga"inWfm^K^ mcf"" 
ken het programma m zijn 
geheel levendiger en ze bre
ken een beetje de eentonig
heid. 

PRINS GEERT I 

Wie maandagavond thuis 
was, wou zeker in geen geval 
de verkiezing van de Leuven
se Prins-Karnaval missen. De 
verwachtingen tcaren daaren
boven ook zeer hoog gespan
nen, want (zo denkt de brave 
burger ten minste) ivie is er 
nu beter geplaatst om geestig 
te zijn dan het verzameld heir 
der dienaars en dienaressen 
van de icetenschap ? 

Het is niet helemaal gewor
den wat voornoemde brave 
burger had gedacht en icat ive 
van de Leuvense, Brusselse en 
Gentse komilitones en kommi-
litonesles konden en mochten 
verwachten, maar alles bij ell-
kaar mocht deze studentikoze 
avond er toch teel zijn. Soms 
was men werkelijk geestig, 
soms trachtte men alleen m.aar 
om het te zijn, soms was zelfs 
die poging niet eens aanwezig, 
maar het resultaat was toch 
min of meer voortreffelijk. 
Overigens, we zouden eigen
lijk ongelijk hebben van een 
karnaval-viering op de eerste 
plaats fijnzinnige zaken te 
verwachten. 

Karnaval is en blijft kar-
nal, dat wil zeggen : een star
ren feest ! 

En dus blijft er ons niets 
atiders over dan de nieuice 
Prins can harte geluk te wen
sen, vooral dan omdat deze 
telg van moeder « Domper » 
een streekgenoot van Uw die
naar is. Ze zitten in de n. Dom
per » nooit verleqen gm, een 
-reden, wanneer ze een gla^ 
willen, drinken. Maar deze 

ze icer 
uitgezochte aanleiding om te 
roepen : Ergo bibamus ! 

BRABANTS 
Z A N G F E E S T 

Op zondag 25 maart eerst
komende, te 14 uur 30, richt 
het Algemeen Nederlands Zang
verbond — gouw Brabant — 
het 4de Provinciaal Lentezang
feest in te Schaarbeek, in de 
(( Palace Dancing » gelegen in 
de Van sendijckstraat (Voltal-
relaan). 

Het slaat onder het motto : 
« Vlaams Brabant leeft ». 

Als dirigenten treden op : de 
volksgeliefde komponisten Em. 
Hullebroeck — Jan Brouns — 
Wies Pee en Kamiel Segers. 

De feestrede zal uitgesproken 
worden door Zeer eerwaarde 
Pater Drs. Van de Walle. 

Verlenen verder hun mede
werking:-: het A.N.Z. - koor Lie
ven Duvosel, de werkgemeen
schap voor Volkskunst, de Zil-
vermeeuwtjes, vendel van het 
V.B.V. 

Alle Vlamingen uit Brabant 
in hel algemeen en uit het 
Brusselse in het bijzonder wor
den verwacht op dit initiatief 
van het A.N.Z. gouw Brabant. 

Zetelfabriek: 

Boterberg 
LEDEZIJDE - LEDE 

teenagers-pro
gramma was deze aflevering 
van «. Tienerklanken » natuur-

•iijk'-gmiinmrifitrdr'mröhiem'^^n^êr TietVen're wTrmqU ee«" 
leren ze op die tnanier ivel ^en 
beetje zin voor humor krijgen. 
En dat is in de wereld al even 
noodzakelijk als brood ! 

Alleenverdeler 

Engel & O 

Eigen produktie 

Uitgebreid gamma 

Aan huis geleverd 

Prospektus 

op verzoek 

TEL. (053) 225.60 

Voor leden 

en aborvnees 
"Volksunie • 

20 7o KORTING 

J.V.B. 

\ Debat in St« Ignatius 

I 

I 
p 

I n de Handelshogeschool St. I g n a t i u s te .ontwer
pen werd door de s tuden tenve ren ig ing « De Wikings » 
een d e b a t - a v o n d inger i ch t over de Vlaamse p rob lemen 
waarvoor een beroep g e d a a n werd op volksver tegen
woordigers F r a n s Van der Eist en J a n Verroken e n 
Dr. Maur i t s Van Haegedoren . Deze l a a t s t e fungeerde 
als voorzi t ter . Een zeer ta l r i jk publ iek was opgeko
m e n en lu is terde m e t veel belangste l l ing. To t een e i 
genli jk deba t is h e t evenwel n ie t gekomen o m d a t h e t 
onde rwerp daarvoor a l te r u i m was . Mr. Van der Eist 
k w a m h e t eers t a a n h e t woord en behande lde in een 
s c h e m a t i s c h overzicht een reeks Vlaamse p rob lemen 
om er te lkens op te wijzen hoe deze p rob lemen in de 
u n i t a i r e Belgische S t a a t geen a fdoende en bevred i 
gende oplossing kr i jgen. Aan de h a n d van ak tue le 
voorbeelden bewees hi j hoe a a n de Vlamingen t e lkens 
weer gebrekkige kompromis - oplossingen opgedron-

Alle kenners en fijnproevers van duits bier, 
liefhebbers van « stimmungsorkesten » 
vinden elkaar terug in hef 

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF 

LEUVEN 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 
Oberbayern-Leuven 

U 
de 

drinkt er Dorfmunder THIER, 
echte Dortmunder 

met de TWEE HERTJES T 
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gen worden, die een Vlaamse neder l aag inhouden . 
Langs deze weg is b innen afzienbare ti jd geen op
lossing voor de Vlaamse kwestie te verwachten . 
D a a r o m blijft h e t federal isme de enige afdoende op
lossing. 

Volksvertegenwoordiger J a n Verroken hield ver
volgens een vrij verwarde u i teenze t t ing die veeleer 
een pleidooi pro domo was voor zijn houd ing in zake 
h e t vas t leggen van de t aa lg rens , dan ' een an twoord 
op de probleemste l l ing door de eers te spreker . 

He t federal isme wees hi j n ie t principieel af, m a a r 
h e t zou te l ang du ren vooraleer h e t verwezenli jkt zou 
k u n n e n worden o m d a t een grondwetsherz ien ing n o 
dig is. Hij ve rk laa rde zich voors tander van onmid
dell i jke oplossingen voor de gestelde problemen. 

Mr. Van der Eist repl ikeerde hierop d a t 17 j a a r 
n a de oorlog nog geen enkel Vlaams probleem defi
ni t ief en op bevredigende wijze opgelost werd en da t 
de Vlaamsgezinden in de un i t a i r e pa r t i j en m a c h t e 
loos gebleken zijn om een einde te stel len a a n de 
schande l i jke t o e s t a n d e n in t a l van sektoren. Voort
d u r e n d sl ikken zij ve rneder ingen en neder lagen . Da t 
alles om de un i t a i r e s t r u k t u u r van de pa r t i j en en van 
de S t a a t te redden . D a a r o m moet alles gezet worderL-
op een grondige he rvo rming van de S taa t . 

Dr. Van Haegendoren gaf dan enkeie s lotbe
schouwingen. 

Mr. Van der Eist in, een l aa t s t e woord be t reurde 
d a t er, ingevolge de t i jdsbeperking en h e t a lgemeen 
onderwerp , geen gelegenheid geweest was om meer 
a a n d a c h t te bes teden a a n de sociaa l -ekonomische 
problemen, w a t in een Handelshogeschool m a a r nor 
m a a l zou geweest zijn. Hij h e r i n n e r d e in di t ve rband 
a a n de E3 betogring van vorig j a a r en h e t nuch t e r e 
feit d a t m e n nog ne rgens was m e t de E3. 
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De minister van finan
ciën heeft, samen met zijn 
socialistische adjunkt, een 
ontwerp van fiskale her
vorming uitgebroeid, dat 
nu in de commissie wordt 
besproken. 

Uit de memorie van toe
lichting blijkt dat deze 
beide heren, met akkoord 
van de ganse regering, ons 
belastingsstelsel willen ver
eenvoudigen en rechtvaar
diger maken. Dat is een 
lofwaardig voornemen 
waarmee wij graag instem
men. Anders wordt het 
wanneer wij zien hoe de 
hervormers daarbij te 
werk gaan. 

Van de vereenvoudiging 
bij de belasting der na
tuurlijke personen komt 
geen klap terecht, zoals 
blijkt uit de regeling bij 
de voorheffing en dezer 
aanrekenbaarheid. Verder 
geschiedt de belasting op 
grond van verschillende 
beginselen, zodat het ge
heel ingewikkeld en ver
ward wordt. De rechtvaar
digheid wordt al evenmin 
gediend als de vereenvou

diging. In de memorie van 
toelichting wordt voorge
geven dat de eenheidsbe-
lasting de aanslag (wat 
een treffend woord !) zal 
rechtvaardiger maken, 
doordat de belastplichtige 
zal worden belast op het 
totale bedrag van zijn in
komsten. Daar met de voor
heffing op de onroerende 
en roerende goederen geen 
rekening wordt gehouden, 
worden deze inkomsten 
zwaarder belast dan de 

neer hierbij, volgens de 
eenheidsbelasting, andere 
inkomsten worden gevoegd. 

De volstrekte gelijkheid 
in de behandeling van al
le inkomsten wordt slechts 
bereikt wanneer de aan
slagvoet hoger ligt dan de 
voorheffing van roerende 
en onroerende goederen 
d.i. wanneer hij 33% be
reikt, wat een inkomen 
van 600.000 F veronder
stelt. Dat is een nogal on
verwacht resultaat van 

MIDDENSTANDS-RUBRIEK 
door 

Reimond Mattheyssens 
andere. Zodat een belas-
tingsplichtige, ook met een 
bescheiden i n k o m e n , 
zwaarder wordt belast naar 
gelang de herkomst van 
zijn inkomsten. 

Een andere onrechtvaar
digheid bestaat hierin, dat 
de aanslagvoeten van het 
bedrijfsinkomen zelf, zul
len worden verhoogd, wan

een hervorming, waarvoor 
een socialistisch adjunkt-
minister, alsmede zijn so
cialistisch ministriële col
lega's, verantwoordeijk 
zijn. 

Door deze hervorming 
w o r d t het bescheiden 
spaarwezen bestraft, bene
vens de beroepsbedrijvig-
heid van de argeloze die er 

Vraag tot een 
uitspraak over 
art. 123 sexies 
Brief van V.JJ.-fraktie aan Europees Hof 

De mandatar issen van de Volksunie in Kamer en 
Senaat hebben een brief gericht tot de heer Cassin, 

voorzitter en de leden van het Europees Hof voor de 
Rechten van Mens. Deze brief heeft be t rekking tot de 
procedure ingevolge de klacht van R. de Becker betref
fende de rechten van de mens , die bij dit Hof aanhangig 
werd gemaakt en waarbij het artikel 123 sexies van het 
Belgisch Strafwetboek onverenigbaar werd geacht met de 
bewuste rechten van de mens . Hieronder volgt de tekst 
van de brief door de V.U. -mandatar i ssen opgesteld. 

Door de pers hebben wij 
kennis gekregen van het ver
loop van de procedure voor 
uw Hof ingeleid door de Eu
ropese Commissie voor de 
Rechten van de Mens ingevol
ge een klacht uitgaande van 
de Belgische staatsburger 
Raymond De Becker (214/56). 

Aldus hebben wij zo pas 
vernomen dat de Belgische 
Regering bij monde van haar 
verdediger, Mr. J. VAN RYN, 
ten sterkste aangedrongen 
heeft opdat uw Hof geen uit
spraak zou doen ten gronde 
doch het geding zonder meer 
zou jlop zetten gezien ver
zoeker voldoening zou beko
men hebben door de wijziging 
van artikel 123 sexies van 't 
Belgisch Strafwetboek door 
de wet van 30 juni 1961. 

De Belgische Regering ver
dedigt daarenboven het 
standpunt dat zelfs het onge
wijzigde artikel 123 sexies niet 
in strijd zou geweest zijn met 
de Europese Konventie van de 
Rechten van de Mens. 

Ondergetekenden, leden 
van het Belgisch Parlement, 
hebben steeds het standpunt 

verdedigd dat artikel 123 sex-
sies onbetwistbaar in strijd 
was met de Verklaing van de 
Rechten van de Mens en bij 
de behandeling van de wet 
van 30 juni 1961 in het Par
lement hebben wij alle voor
behoud gemaakt en ons bij 
de stemming onthouden om
dat naar onze mening twijfel 
bleef bestaan of zelfs het ge
wijzigde artikel wel volledig 
m overeenstemming is met de 
bepaling van de Europese 
Konventie van de Rechte»^ 
van de Mens. 

Inderdaad wordt door dt 
wet van 30 juni 1961 het door 
de Konventie gewaarborgd 
recht op vrijheid van mening 
en van uiting van zijn mening 
niet in zijn volle omvang ge
ëerbiedigd, vermits iedere pu-
blikatie of iedere deelneming 
aan een publikatie « met poli
tiek karakter > verboden 
blijft en strafbaar gesteld 
blijft. 

Het is bovendien duidelijk 
dat de interpretatie van de 
term « politiek karakter > de 
grootste willekeur openlaat, 
vermits vrijwel iedere publi-

NIEUWE 
GELDROOF 

^j 

katie in een of ander opzicht 
een politiek karakter kan 
hebben indien men wil. De 
voortdurende bedreiging met 
mogelijke strafrechterlijke 
vervolgingen onder voor
wendsel dat een publikatie 
een politiek karakter zou ver
tonen belemmert ontegen
sprekelijk de vrije uitoefening 
van het recht op menings
uiting. 

Daarbij komt dat voor al 
diegenen die tot meer dan 10 
jaar veroordeeld werden, een 
verhaal voor de rechtbank 
om hun rechten terug te be
komen slechts mogelijk is na 
verloop van 20 jaar. 
' Het komt ons voor dat in de 

gegeven omstandigheden en 
om tot een vaste interpetatie 
van de Rechten van de Mens 
te komen uw Hof zich wel de
gelijk ten gronde zou dienen 
uit te spreken. 

De houding van de Belgi
sche Regering die zelfs be
twist dat artikel 123 sexies in 
ïijn oorsponkelijke vorm in 
strijd zou zijn geweest met 
de Konventie, bewijst dat 
het noodzakelijk is door een 
gezaghebbende rechtspraak 
klaarheid te scheppen en al
dus de Rechten ''̂ an de Mens 
te verdedigen. 

Het doel van dit schrijven 
is de aandacht van het Hof 
op dit aspekt te vestigen en 
op de wenselijkheid van een 
uitspraak ten gronde. 

Wij danken de Heren van 
het Hof voor de aandacht die 
zij aan ons schrijven zullen 
willen besteden. 

in geslaagd is wat over te 
sparen. Hij moet opkomen 
voor de verspillingspolitiek 
van de Staat die er niet 
toe komt zijn begroting te 
doen sluiten, maar steeds 
dieper in de schuld weg
zinkt. Er wordt een stevige 
hap gehaald uit het zo be
kende appeltje voor de 
dorst, dat overigens al erg 
verschrompeld is; • " •" 

Bij de samenvoeging van 
de inkomsten der echtge
noten worden de zelf
standigen andermaal het 
slachtoffer van een on
duldbare discriminatie. 

Zo mag het aftrekbaar 
aandeel in de winst dat de 
meewerkende echtgenote 
wordt toegekend, het aan
deel van de echtgenoot 
niet onder 72.000 F doen 
dalen. Deze beperking geldt 
niet voor de inkomsten der 
loontrekkenden. Dat is een 
nieuw staaltje van onaan
vaardbare sociale apart
heidspolitiek. Met de af
schaffing van de aftrek
baarheid der belastingen 
valt een automatische en 
doelmatige rem weg tegen 
overdreven aanslagvoe
ten. De aftrekbaarheid 
werkt regelend bij de soms 
belangrijke schommelin
gen tussen de inkomsten 
van de opeenvolgende ja
ren. 

I 

Uit deze vluchtige en 
onvolledige bespreking 
blijkt reeds dat deze her
vorming geen maatregel is 
van fiscale vereenvoudi
ging en rechtvaardigheid. 

Er zijn reeds meer dan 

ov iiiiieiiuciiiciiicii i i igc-
diend en de vloed duurt | 
voort. Zowel de regerings- I 
partijen als ,de oppositie-mf 
partijen hebben amende- • 
menten ingediend. Zowel I 
de syndicalisten als de 
conservatieven. Volgens • 
deskundigen is dit ontwerp I 
niet te amenderen, en 
daarom heeft onze Kamer- • 
fractie geen amendemen- ' 
ten ingediend. m 

In de Senaat zegde een • 
lid, in hooggestemde par- • 
lementaire bewoordigingen • 
aan de minister van finan- -
ciën, over de kadastrale I 
perekwatie « gij maakt er 
een soep van ». 

Wat zou de achtbare se-
I 

nator dan zeggen van het M 
brouwsel der fiskale her- • 
vorming, nu het met on- M 
verenigbare progessistische I 
en reactionnaire igrediën-
ten wordt gekruid ? fl 

Deze fiscale warboel is 
niet doelmatig te amende- t 
ren, hij moet zonder meer • 
worden ingetrokken. Wij • 
zullen deze warwinkel on- I 
genadig bekampen. 

HANDELSZENDING 
In antwoord op mijn 

vragen van 13 juli 1961, 6 
oktober 1961 en 23 januari 
1962 in verband met de 
ekonomische zending onder 
leiding van Z.K.H. Prins 
Albert werd door de heer 
Minister in Vragen en Ant
woorden nr 9 geantwoord : 
« Op dit ogenblik is de Na
tionale Dienst tot bevor
dering van de uitvoer van 
produkten van kleine en 
middelgrote ondernemin
gen waarvan de aktiviteit 
zopas werd stopgezet, 

slechts in het bezit van en
kele schuldverklaringen 
voor een onbeduidend be
drag ». 

De heer Minister gelieve 
mij het juiste bedrag van 
de stortingen en de schuld
verklaringen mede te de
len. 

Verder wou ik graag ver
nemen welke maatregelen 
hij schikt te nemen om de 
weerspanningen te ver
plichten hun verbintenis 
na te komen. 

R. Mattheyssens. 
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Op het boekenrek 
D e Tneeste argumenten tegen hulturele autonomie en 'tegen 

federalisme zijn te herleiden tot liet ene, in de ogen der 
politiekers, zwaarst-wegende a/rgument : dat van hun carrière, 
van hun 'positie... en van hun geldheugel. Het is daarom ooit 
dat wij de zogezegde angst der linltsen voor een minderwaar
digheidspositie in Vlaanderen niet ernstig hunnen opnemen. 

A<1 het geschreeuw dat van rode zijde opgaat tegen een 
minderwaardigheidspositie in Vlaanderen in geral van fede
rale staatshervorming, is oogverhlinding. Wij laten ons daar 
niet aan vangen. 

In alle kulturele organis
men die afhangen van het 
Ministerie van Nationale Op
voeding is er een linkse 
meerderheid, OOK IN 
VLAANDEREN. In de « Stan
daard » van 23 februari jl. 
verscheen een lijstje met het 
aantal ambtenaren. Zelfs in 
organismen waar de split
sing doorgedreven werd (bv. 
B.R.T.) is voor Vlaanderen 
de verhouding 5 tegen 5, ter
wijl in Wallonië de linksen 
de meerderheid hebben, en 
daar dus. geen « gelijke ver
deling » telt. 

Wat het bibliotheekwezen 
betreft, hier is het linkse 
overwicht overweldigend. 

het absolute gebrek aan be
langstelling voor een Vlaam
se kultuurpolitiek bij de ka
tholieken, en bij de C.V.P. 

• LINKSEN 
Neerbuigende glimlach 

voor rechtse 

W 

kul tuur -u i t ingen . 

at de kultuurpropaganda 
van links betreft, stellen 

wij bijna dagelijks vast dat, 
waar bij de katolieken een 
breedheid van opvatting, een 
tot aan de grenzen der be-
ginselloosheid gaande ver
draagzaamheid heerst, de 

die — zoals zij nadien in het 
Schoolpakt vastgelegd wer
den — reeds jaren vroeger 
hadden bereikt kunnen wor
den. In de strijd om scholen 
en geld en autobussen ver
gat men, dat al hetgeen men 
bereikte via de schoolopvoe-
ding weer werd prijsgegeven 
op het algemeen kultureel 
plan, en dat de uitbreiding 
der katholieke scholen ge
paard ging met een uitbrei
ding van de linkse invloed 
op het kulturele leven in 
Vlaanderen. 

Men stond gewillig het 
katholieke aandeel in de 
universiteit van Gent af — 
waar toch het grootste ge
deelte der studenten katho
liek is — om zich te concen
treren op de Leuvense uni
versiteit, « the biggest in 
Belgium ». 

Dat de katholieke uitstra
lingskracht van Leuven be
perkt bleef en gehinderd 
werd door het feit dat Leu
ven geen Nederlandse uni
versiteit is, wel een Franse 

KULTURELE « Onze kinderen ». Dit mooie doek, dat Walter Keane 
(San Francisco) heeft geschilderd, zal door een firma 
aan het Kinderfonds der Verenigde Naties aangeboden 
worden en in 't Unicefgebouw te New-York opgehangen. 

Vanzelfsprekend is dan ook 
de verhouding bij de aan
koop van werken van au
teurs in het uitgesproken 
voordeel van linksen : voor 
vier vijfden werken van link
se auteurs. De katholieke au
teurs mogen het met 1 '5 
stelieiï.'-'WiT'zoHdeiï' het< iijs*»-
Je nog kunnen aanvullen 
met een aantal voorbeelden. 

• VLAANDEREN 
W a n v e r h o u d i n g tus

sen kut turee l leven en 

kul tuurpol i t iek 

W ij weten allen sedert 
lang dat er in Vlaande

ren een wanverhouding be
staat tussen het werkelijke 
kulturele leven en de offi
ciële kultuurpolitiek. De ac
tieve Vlaamse kultuurorga-
nisaties, hoewel a-politiek, 
zijn overwegend rechts. Wij 
hoeven bijvoorbeeld maar 
eens de activiteit en het le
dental van een Davidsfonds 
met dat van een Vermeylen
fonds of Willemsfonds te 
vergelijken. De linkse au
teurs zijn in Vlaanderen 
noch talrijker noch belang
rijker dan de rechtse. En 
ook wat de kultuurversprei-
ding betreft, zijn de presta
ties van links zeker niet 
groter of van meer belang 
dan de rechtse, integendeel. 
Onze linkse auteurs moeten 
toch ook weten bij welke 
categorie mensen hun wer
ken te vinden zijn, en door 
wie Ze gekocht en gelezen 
worden. 

Er zijn echter twee oorza
ken die dit werkelijk links 
overwicht in het officiële 
kultuurpolitiek verklaren. 

In de eerste plaats is er de 
goed-gecoördineerde en ge-
orchestreerde kultuurpro
paganda van links, gesteund 
en aangemoedigd door een 
Ministerie dat jarenlang in 
handen van linksen is ge
weest. 

In de tweede plaats is er : 
de schuldige nalatigheid en 

linkse tegenover katholieke 
auteurs vaak met een neer
buigende meewarige glim
lach staan, en de kultuur-
uitingen van katholieke zijde 
ofwel verzwijgen, ofwel, 
wanneer het niet anders 
gaat, begraven onder een 
niets-verbmdendg-' < tof--';' de 
officiële kultuuramtatenaren 
zorgen er wel voor dat de 
uitstraling ervan beperkt 
blijft... Wie wil weten hoe 
sommigen linkse kuituur-
ambtenaren over de katho
lieke intellectuelen denken, 
moet maar eens de « be
schouwingen » van een 
Jonckhere lezen. 

Wat de tweede oorzaak be
treft, treft hier de C.V.P. 
een zware chuld. Wij kun
nen de linksen in Vlaande
ren niet kwalijk nemen dat 
zij de kansen benutten die 
hen gegeven worden, zelfs 
als deze kansen bijna ge
voerd hebben tot de kultu
rele diktatuur van een min
derheid. 

Maar wij verwijten de 
C.V.P. — en allen die in 
Vlaanderen enig gezag heb
ben gehad op dat gebied — 
dat zij voor een werkelijk 
actief Vlaams kunst- en kul-
tuurleven nooit voldoende 
belangstelling hebben gehad. 
De katholieke Vlaamse au
teurs waren geen lid van de 
partij en velen onder hen 
waren zelfs politiek voor de 
C.V.P. onbetrouwbaar. Het is 
niet met een vereniging als 
de Scriptores Catholici, 
waarin Fansschrijvenden het 
hoge kulturele woord voeren, 
dat de uitstraling der katho
lieke idee in Vlaanderen be
vorderd wordt. 

• C.V.P. 
Geen belangstell ing 

voor de k u l t u u r ' i n 

VRIJHEID 
met Nederlandstalige kur-
sussen, en door een gebrek 
aan Nederlandse kuituur 
uitstraling, wisten zij niet. 
Of wisten ze het wel ? 

• KULTUUR 
Algemeen menselijk 

en na t ionaa l vo rmend . 

T\ e linkse aanmatiging 
^ werd gewekt door de 
rechse lafheid. De beginsel-

loosheid der C.V.P. op dit 
gebied is even groot als^haar^ 
beginselloosheid op Vlaams 
gebied. 

Alleen wanneer er electo
raal belang mee gemoeid is, 
kan Ze zich inspannen om 
katholieke belangen te ver
dedigen. 

Doch de tijd van de school
strijd is voorbij. Wij geloven 
niet dat de socialisten in 
Vlaanderen er belust op zijn 
deze opnieuw te doen los
barsten : zij kunnen er niets 

OEJG: H A /V\ p/a^O N I S E E F̂  Ö 

uit de druiven \Qn de v l a a m s e gemeenten 
OVERIJSE-HOEILAART 

in de Iscavalisi 
. EEN PRODUKT ISCA -

I N H 9 U 0 i e0cl . /40el . H. R. BRU4,242JU« 

VOOR ALLE INLICHTINGEN : 
ANTWERPEN : A.BORGS, 36, Lanteernhofsraat 

Borgerhout — Tel. 30.04.23 

Vlaanderen . 
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dan bij verliezen. Want niet
tegenstaande al hun zoge
zegde angst voor een « min
derwaardigheidspositie » in 
een federale staat, weten zij 
heel goed dat geen enkel ka
tholiek het fanatisme zo 
ver zal drijven... Een kleri
kaal overwicht in Vlaande
ren is slechts een theoretd-
sche boeman, die als alibi 
moet dienen... 

Want intussen is er een 
werkelijk LINKS kultureel 
overwicht in Vlaanderen. 

En dit overwicht kunnen 
wij evenmin aanvaarden. 

Wij hebben van « links > 
en « rechts » gesproken in 
verband met de kuituur — 
terwijl kuituur toch in de 
eerste plaats algemeen-men
selijk en nationaal-vormend 
moet zijn. 

Wij weten heel goed dat 
de ideologische en wijsgerige 
opvattingen van hen die 
kultuurscheppend en ver
spreidend werk verrichten, 
niet kunnen uitgeschakeld 
worden. 

Alleen een federale staats
structuur zal in Vlaanderen 
voor een gezonde kultuur
politiek kunnen zorgen, 
waarin de rechten van iede
reen zullen geëerbiedigd 
worden, en de verschillende 
geestesstromingen elk zullen 
kunnen bijdragen tot bloei 
onzer Nederlandse kultuur, 
die niet van links noch van 
rechts is, doch u'ting van 
heel ons geestesleven. 

L.S. 

Abonneer van nu af aan S 
tegen 150 F. Gunstprijs • 
tot einde Jaar ! : 



m DE VOLKSUNII 

EDELE BRABANT WERE Dl ! 
De wetten Gilson zijn green oppervlakkige 

taalwetten, die ons volkzijn niet zoude» be
roeren; zij plaatsen ons daarentegen voor een 
naakte volksstrijd. Zij tasten onze volkskracht 
opnieuw en wezenlijk aan. 

Om ze juist te begrijpen moeten we een blik 
werpen op het verleden, sinds 1830. 

En moeten we een blik werpen op de toe
komstplannen van ons tegenstrevers. 

H et is niet de eerste maal dat 
we betogen dat de flaminganten zich argeloos 
laten ringeloren. Hun politiek denken benadert 
de nulgrens. 

Zo die geleidelijke groei van de nederlands-
taligen tegenover de franstaligen in hel land, 
waaraan zij geloven. 

De cijfers ? 
In 1846 waren er 42,5 % franstaligen tegen 

57,5 % nederlandstaligen in België volgens de 
eerste officiële volks- en talenlelling. 

In 1947, 101 jaar later, volgens de laatste of
ficiële volks- en talentelling waren er in België 
44,2 % franstaligen tegenover 55,8 % neder
landstaligen. 

Op honderd jaar waren we dus 2 % achter-
uitgeboerd, ondanks het bestendig veel hoger 
geboortecijfer in Vlaanderen dan in Wallonië 
of te Brussel. 

(Het enig lichtpunt is het feit dat we sinds 
het laagtepunt 53 % nederlandstaligen in 1920 
weer wat aan het stijgen zijn : 55,8 % in 1947). 

W 
aar verdwijnen die Vlamin

gen geregeld ? 
Te Brussel en in Wallonië waar ze verfranst 

wofuen. r/i|i">»ii. w i l l \h /'».!M<fii^i 
Brussel dat steeds maar Vlaamse randge

meenten blijft opslokken. 
In 1846 waren er te Brussel 211.000 inwoners 

waarvan slechts 32 % uitsluitend of meestal 
franssprekend tegenover 68 % nederlandstali
gen. Dus nog niet een derde franstaligen. 

In 1947, 101 jaar later, waren er 955.000 in
woners, waarvan 75 % verklaarden meestal of 
uitsluitend franstaiig te zijn tegen 25 % neder-
landssprekend. 

Op 100 jaar groeide een derde franstaligen 
tot drie vierden van de bevolking aan. De ne
derlandstaligen daalden van twee derden tot 
een vierde. Zeker een half miljoen Vlamingen 
werden te Brussel verfranst. 

En dit ondanks het feit dat tot op de laatste 
jaren na, wanneer er evenwicht in de inwijking 
gekomen is, er voortdurend een veel grotere 
Vlaamse inwijking geweest is dan een Waalse. 

« ^ 

n atu- WaifaHiië. 
In 1M6, 1447 en 1848 was er hongersnood in 

Vlaanderen. De uitwijking naar het « rijke » 
Wallonië was zeer groot. Tussen de volkstellin
gen van 1846 en 1856 liep de bevolking van het 
kinderrijke Vlaanderen terug; in het 
kinderarme Wallonië steeg het met niet min
der dan 135.000 man, hoofdzakelijk Vlamingen. 

Dit was een verhevigde vorm van een ver
schijnsel dat in België sinds 1830 plaats vindt. 
Altijd was er uitwijking van Vlaamse arbeiders 
naar het geïndustrialiseerde Wallonië. Evenals 
een uitwijking van dienstmeisjes, van landbou
wers en van hoeveknechten. 

De jongste tien jaar raamt men die uitwij
king nog op 50.000 Vlamingen. 

M en schat dan ook het aantal 
verfranste Vlamingen sinds 1830 op meer dan 
een miljoen, Waar er thans ongeveer 5 miljoen 
300 duizend Vlamingen zijn, kan men gemakke
lijk uitrekenen dat 15 tot 20 % Vlamingen ver
franst zijn. 15 tot 20 % van de Vlaamse volks
kracht ging door de unitaire Belgische politiek 
gevoerd door de kleurpartijen, voor goed ver
loren. 

W 
elke plannen hebben onze te

genstanders nu ? 
Verdere uitwijking van Vlaamse arbeiders 

naar Wallonië, door industrievestiging daar 
waar er geen werklozen zijn. Men kijke naar 
het plan van de huidige regering om 12.000 ar
beiderswoningen in de Borinage te bouwen, voor 
Italiaanse en Vlaamse arbeiders. 

Verdere afknaging aan de taalgrens. 
Dit gebeurde door ook de zuiver Vlaamse ge

huchten van de streek van Komen en Moes-
kroen naar Wallonië over te hevelen, evenals 
de Vlaamse stad Edingen en zovele Vlaamse 
dorpen en gehuchten mede door de Verrokens 
prijsgegeven. Morgen zal men hen ook de Plat-
dietse streek toewerpen met 25.000 inwoners. 

Ook zo gaan tienduizenden Vlamingen ten 
onder aan de verfransing. 

V^erdere uitbreiding van Brussel. 
Weer acht randgemeenten met 62.000 inwo

ners die men wil en zal verfransen. 
Gebiedsroof, mensenroof en kolonisatie, dat 

is de politiek in België sinds 1830. De politiek 
van de Franstaligen met de schuldige mede
plichtigheid van de Vlaamse kleurpoiitiekers. 

door Wim Jorissen 
D 
^^ "e verdere toekomstplannen 

van de kolonisators ? 
Ook daarvoor is hun eerste propagandastoot 

reeds gegeven. 
Het gaat hem niet meer om de verbinding van 

Wallonië met Brussel tot een schiereiland langs 
de Vlaamse randgemeente St. Genesius-Rode. 

Neen het gaat om gans Vlaams Brabant. 
Langs de funktionele scholen te Leuven en 

omliggende gemeenten om. 
En met de plannen van de Brusselse Gemeen

schapsbeweging. 
Voor Leuven zien we het bondgenootschap 

van franstalige kanunniken met logebroeder 
Kronacker en met de neutrale Soir. 

Dat de Katolieke flaminganten hun ogen 
maar eens groot opentrekken. Zij die geen ver
gadering naast een Vlaamsgezinde ^rij^innige 
durven gaan zitten uit schrik een bondgenoot
schap met de duivel te sluiten. Met de linkse 
duivels mogen alleen onze franstalige kanunni
ken omgaan. 

Het gevaar kan hier alleen te keer gegaan 
worden door in navolging van het nieuwe aarts
bisdom Mechelen-Brussel een universiteit Leu
ven-Namen op te richten. Met voor Leuven dan 
alles Nederlands. Ook naar de geest. 

O e Brusselse Gemeenschaps
beweging doet een oproep tot de mandatarissen 
van de 32 omliggende randgemeenten om hun 
gemeenten bij de Brusselse agglomeratie te voe
gen en het Brussels taairegime te aanvaarden. 

Vierhonderdduizend nieuwe Vlamingen zullen 
dan verfransen want het Brussels taairegime 
« spruit niet voort uit een politiek van dwang, 
maar uif-eeri 'dÜX^éMfjd'ëltPt'ë'ïeïtëHjTtè töéstatttt 
en een "Vrij aanvaarde houding; »'2?o»ls het ' luidt 
in het manifest van deze B.G.B. ! 

en geeft niet graag toe dat 
men voor de gek wordt gehouden. 

Vele Vlaamsgezinden willen dan ook het 
kwaad niet zien eer ze het ondergaan hebben. 
En dan is het te laat. 

Voor Leuven moeten ze niet rekenen op de 
Vlaamse C.V.P.-ers. Mechelen wil het te Leu
ven 7oais Gilson het voorhoudt. Dus moeten de 
Vlaamse C.V.P.-parlementairen volgen. Zij zijn 
niet onafhankelijk zoals wij. 

En de plannen van Cooremans, die worden 
werkelijkheid de eerste 10, 20 jaren. 

Tenzij. Tenzij Vlaanderen eindelijk massaal 
reageert. 

Edele Brabant, were di ! 
Eer ge vergaat ! Vlaanderen ontwaak! 
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