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2 MILJARD VOOR KEMPEN? 
20 MILJARD VOOR BORINAGE 
1 WAAL = 10 KEMPENAARS 
H e t A . C . W . houd t momentee l in de K e m p e n een reeks 
voor l icht ingsvergader ingen w a a r o p het wil a an tonen dat 
de huidige regering voor de K e m p e n a a r s al heel wa t ge
daan heeft en nog meer zal doen. O p die vergader ingen 
word t het Venexp lan , dat door minister Spinoy werd b e 
steld, als een grote overwinn ing voorgesteld alhoewel de 
voorzi t ter van V e n e x publ iek zelfs het vaderschap v a n 
het p lan niet wil e rkennen . D e waarheid is dat m e n van 
reger ingswege eindelijk w ind heeft gekregen van de 
Kempische on tevredenhe id en g a u w - g a u w met een on
doordacht en onvoldoend plan de K e m p e n a a r s wil sussen, 

A.C.W.: SCHRIK VAN DE WAARHEID 
Op de A.C.W.-voorlichtings-

vergaderingen vermijdt men 
zorgvuldig, enige vergelijking 
te maken tus&ien de behande
ling die de Borinage te beurt 
viel en de behandeling die de 
Zuiderkenipen zich moeten 
laten welgevallen. In « Het 
Volk » van 9 maar t wordt 
dienaangaande het volgende 
gezegd : « Dat de Borinage-
Centrum meer of minder 
krijgen speelt niet onmiddel
lijk een rol temeer omdat het 
verschil in de ene of andere 
zin door het uitrusten van 
een ander testgebied gemak
kelijk kan gekompenseerd 
worden ». Het « Volk » is van 
mening dat « het ontwikke
lingsgebied Borinage-Cen-
trum niet mag worden uitge
speeld, wat in de voorbije 
weken door enkele onverant
woordelijk demagogen maar 
al te vaak is gebeurd. En 
«Het Volk» waarschuwt: «po
litieke demagogie kan de goe
de zaak enkel schaden ». 

Deze «demagogen» zijn niet 
alleen de propagandisten der 
V.U. die sinds weken onver
poosd de Kempische bevol
king voorlichten op vergade
ringen, door aanplakbrieven 
en strooibiljetten: waarschijn
lijk rekent « Het Volk » ook 
de heer Jos Van Orshoven, 
voorzitter van de Stichting 
voor de Kempen en onder de 
vorige regering volmachthou
der voor het gebied Zuider
kempen, tot deze kategorie 
van vervelende burgers. 

« Het Volk » en het A.C.W. 
verdraaien bewust de waar
heid : het speelt wél onmid
dellijk een rol wanneer de 
Borinage-Centrum 20 miljard 
ontvangen. Dezelfde 20 mil
jard kan niet elders worden 
aangewend en zoveel t iental
len miljarden kan de regering 
hiet besteden. Wanneer de 
Zuiderkempen 1/10 ontvangen 
van wat de Borinage-Cen

trum ontvangt, dan blijkt 
overduidelijk dat de huidige 
regering tien maal meer 
waarde hecht aan een Borain 
dan aan een Kempenaar. 

« Het Volk » verdraait be
wust de waarheid wanneer 
het zegt dat kompensatie ge
makkelijk mogelijk is door de 
uitrusting van een ander 
testgebied. Een dergelijk ge
bied in Vlaanderen, waar be
dragen worden geïnvesteerd 

, die de vergelijking kunnen 
doorstaan met de invecl^erin-
gen in Borinage-Centrum, is 
nog nooit aangeduid of zelfs 
maar vernoemd geworden. 

MILJARDEN VOOR BORINAGE 
UIT POLITIEKE BEREKENING 
GEEN RODE VRIENDEN 
GENOEG IN DE KEMPEN 
H e t 20-mil jardenplan voor de Bor inage dat een paar 
m a a n d e n geleden zeer tot ongenoegen van de regering 
uit lekte, is niet maa r zo toevallig tot s tand gekomen. In 
de loop v a n 1961 wist R e n a r d de M . P . W . in de provin
cie Luik uit te b o u w e n tot een politieke macht . De b rand 
van ontevredenheid en muiteri j dreigden over te slaan 
naar H e n e g o u w e n . O m deze b rand te he lpen blussen werd 
Spinoy en de C.V.P.-B.S.P.- reger ing ter hu lp geroepen. 

HENEGOUWEN MPW SCHAAKMAT 
Toen Renard, met het oog 

op het kongres van de M.P.W., 
steeds meer pogingen ging 
ondernemen om zijn organi-
zatie in Henegouwen op toe
ren te krijgen, sloegen de so

cialisten met hulp van de re
gering terug. Twintig miljard 
werden toegezegd aan Bori
nage-Centrum, in de stille 
hoop dat daarmee de onte
vredenheid in Henegouwen 

zou afebben. Dit plan, mede 
tot stand gekomen door de 
hulp en de goedkeuring van 
ook Vlaam.<3 C.V.P.-ministers, 
werd uitsluitend ingegeven 
door socialistische partijpoli
tieke berekening. 

Terzelfdertijd bleef minis
ter Spinoy en met hem de he
le regering treuzelen waar het 
een ernstig en afdoend 
streekplan voor de Kempen 
betrof. 

Aan de Kempenaars die on
geduldig werden, antwoordde 
men dat de hele streekeko-
nomie moest worden her
dacht. Ook daar zag de 
waarheid er enigszins anders 
uit : Spinoy slaagde er niet 
in, in de Kempen genoeg so
cialistische militanten te 
vinden om er zijn streekeko-
nomische diensten mee te 
stofferen. Socialistische bere
kening, gedekt door argeloos
heid of onbekwaamheid van 

C.V.P.-ministers, Liggen tenj 
grondslag aan de verregaan-' 
de verwaarlozing van de 
Kempen gedurende de voor
bije tien maanden. Het thans 
bekend gemaakte streekplan 
verandert daaraan niets; 
naast wat de Borinage kreeg* 
is en blijft het een bescha
mende aalmoes. 
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WOEDE 
Geachte Redaktie 

Als tl ouwe V U -lezer en opi ' ch t 
Vlaming begnjp ik maai steeds 
niet hoe het m Godsnaam moge
lijk IS dat een Vlaamse stad als 
Edingen en de g asfabnek van Mol 
naai Wallonië ovei geheveld wor
den 

Heel mijn wezen komt in op
stand bij deze giove kaakslag 
Weeral de zoveelste < Is daar nu 
eenmaal niet a a n te d c s n ' Zijn 
WIJ Vlamingen dan zo machteloos ' 
Of moeten we dan toch bekennen 
da t de mars op Biussel, slechts 
een he'-opflakkermg is gsweest van 
on7« schijnbare Vlaamse woede ' 

Wat moeten die fameuze heer 
scnappen e r vuige fianskiljons 
zich verkneukelen m die Vlaamse 
onmacht ' 

L V - Beichem 

BEGRIP 
Geachte B^'dactie 

Als jonge lezer van de « Volks
unie » dui-f Ik zo VI IJ te zun U 
ov=i het volgende te schiijven 

Heeds meermalen heb ik mo'^ten 
vaststellen dat de opvattingen 
ovei het Vlaams bewustzijn ver 
uiteenlopen eneizijds langs ds 
oudeis en opvoeders anderzijds 
langs de jeugd 

Waarom moet- (je jeugd steeds 
•worden belach'^bjk gemaakt on 
tegengewerkt ' Inzake het beleven 
van Vlaming zijn op een daad 
•weikelijke maniey en a gem<>ne 
weikmg de beschaafde omgangs-
taa ' enzovooits ' 

s de jeugd e r haai streven zelf 
dan onbetamelijk en kan zij de 
goedkeuring van de anderen niet 
met zich diagen ' Is het voorzich
tigheid dat ae ouders weerhoud 
hun toestemming te g^ven ' 

ueugd heeft niet genoeg met toe 
te Kijken hoe de Vlaamse bewe-
g r g zich ontwikkelt zij wil g^ven 
van haar zelve 

\ Iaa i daarom juist moeten wij 
de ouderen hebben om ons te 
steunen 

Daa.om wou ik schiijven om •ïl 
de vadeis en moedeis van Vlaan 
d^ren er toe aan te sporen dat 
ZIJ de jeugd tenmuiste een kans 
zouden gunnen om te helpen waar 
de jeugd nodig is met de ge^st 
diift en de b°ieidwilligheid U ou
deis en opvoeders moet doordion 
gen zijn van feiten die ontegen
sprekelijk waar zijn de jeugd van 
nu dat zijn de mxnnen en vrou 
wen di8 Vlaanderen en zijn be
langen moigen zullen dienen 

Dat onze taak dan misschien 
nog moeilijker zal zijn dan de 
taak die op h°t ogenblik op de 
schouders lust van onze teg'»n-
wooidige V'aamse voormannen 

Aan U allen ouders en opvoe 
deis WIJ vragen om begrip en uw 
edelmoedigheid om uw steun en 
volle inzet om de jeugd te helpen 
volwaardige Vlaamse mensen te 
worden 

En tot U mijn broers en zus-
te i s gij all»n laten we samen 
dappei trouw zijn en die ene 
kreet laat ze overal en altijd het 
symbool zijn van onze onver 
woestbaie levied « Were di ' » 

T B Morts-^1 
Redaklie VVij gelo\cn dat de 

huidige generatie ondanks alle» 
een nieuwe geest heeft die h<"le 
maal \ a n de \orige afwiikt, dat 
het een goede geest is die zil \e r 
der zal overdragen op de \olgen 
de generatie en dat wij zo zullen 
komen tot een meer hoogstaand 
volk 

KRITIEK 
In de Volksunie van 10 maart 

verscheen in de rubriek « Op het 
boekenrek » een lang aitikel ovei 
kulturele vrijheid 

Stellei ervan vindt de angsi v̂ an 
de Vlaamse vujzmnigen voor een 
kleiikaal ovei wicht ongegrond en 
meent zelfs « dat er een 'inks Kul 
tureel overwicht is in Vlaande 
ren » (SIC) 

M»n leze daaromtient het weeK-
blad De Post ovei de behandeling 

A b o n n e e r \ 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 ' 

van viijzinnige Vlaamse auteurs 
door katolieke TV-censoien 

Ook onderschat de heer L S het 
belang van ds « linkse » auteurs 
(ten om echte wordt links met 
viij7innig verward) Nu weet loch 
ledei ernstig mens dat schiijve s 
aU Elsschot Te rlmck Claus Wal 
schap e a toonaangevend zijn m 
de n 'der landse letteren Is het 
dank zij een Imks ovei wicht m 
Vlaandererf dat deze letterkundi 
gen veel meei gewaardeerd wol
den m Nsderland dan bij o n s ' 
Men kent toch de nefaste invloed 
op dit gebied van katolieke pers 
katoliek ondeiwijs, en dei gelijke 

Momenteel zoekt iedereen m de 
Vlaamse Beweging naar een op
lossing voor de lespekteimg van 
de levensbeschouwelijke minder
heid in e»n toekomstig federaal 
Vlaanderen 

Laat L S aan met dit onzinnig 
geschiijf ophouden en zich bepei-
ken tot hteiaire beschouwingen 
Maar ook daartoe acht ik hem niet 
m s taat 

D G - Gent 

MIJNWERKERS 
Waaide Redactie 

Bij gelegenheid van de jong;,te 
sociale vei beteringen ten gunste 
van de mijnwerkers past het wel 
meen is even de aandacht te via 
gen voor de toestand van dez^ '•o 
ciale klasse 

De synaicale peis jubelde voiige 
week « Nu hebben onze Limburg 
se mijnwerkers opnieuw de hoog
ste lonen in L mburg » 

Dit stemt tot nadenken eei 
stens blijft er he t ergeilijk teit 
dat onze mijnweikers voor het 
z-'lfde werk-' m Luik of m de Bo-
rinage veel meei zouden veidie 
nen 

Maa,i buiten dat bestsig,t ef ]};j 
oningewijden een groot misver
stand over de lon°n van de mijn 
werkera velen menen dat alle 
mijnwerkeis grote daglonen vei 
dienen, maar Iaat ons de cijfers 
ev=n nagaan 

De gioep 1 van de ondeigiond 
(gnvone handarbeider) verdiende 
tot hieitoe 256 oO F bruto, vanaf 5 
maa i t 1962 genieten zij een isuze 
opslag en komen op 258 58 P (lees 
« De Volksmacht » van 3 maa i t 
1962 b'z 11) 

Dit is weliswaar de laagste ca
tegorie maar wie durft er mij \ e i -
tellen hoeveel p^icent van de mijn 
werkeis er nog altijd eeir dagloon 
hebben, kleiner dan 300 P ' Vijf 
tig percent misschien ' 

Op zichzelf schijnt dat niet zo 
kwaad maai als U bedenkt dat 
ZIJ daarvoor het gevaarhjksts het 
vuilste en het ongezondste werk 
doen dan komt U tot de bevin 
ding dat de lonen van onze mijn
weikers veel te laag zijn, en dan 
begrijpt U ook waai om vele mijn 
weikeis de mijn m de steek laten 
om m Nederland of Duitsland te 
gaan weiken voor een loon dat 
misschien iets lager is maar waai 
ze dan een gezond en ongevaar
lijk weik hebben pn waar ze bij 
voorbeeld mmder onderhoudskos
ten hebben dan in de m jn en zo 
meel 

Er IS daar iets met, m oiüe h=t 
beroep van mijnwerkei moet ge 
hei waai dseid worden en de pa 
tioons dis tegenwoordig veel te 
c ame maken om munwerkers aan 
te werven zouden er goed lan 
doen daar eens ovei na te den 
ken 

Eei stens d f n e n de loonschalen 
einstig verbeteid 

Een vei hoging van 256 naar 2oS 
P IS belachelijk zonder meei 

Er weid destijds een goede po 
ging gsdaan na de l amp van 'Vlai 
cmelle met de algemene loonsvei 
hoging voor mijnweiker^ v'an 10% 
al was het dan maar omdat de 
Gtiekse en Ital aanse miinwerk^ « 
hun pakken maakten 

Bovendien zouden Qe mijnpa 
ti-oons nog op vele andeie wijzei 
blijk kunnen geven van goede wil 

Waarom moer een mijnwerk"! 
die zijn werkschoenen op de mijr 
belf aankoopt evenveel ervoor beta 
len als in de eerste de beste schoen 
w nkel terwij ' de mijn die toch m 
massa en dus voordeliger kan 
aankopen •• Dit steekt schei p a 
tegen andeie ondernsmmgen waar 
werkkledij geheel of gedeeltelijk 
door de onderneming (gratis) be
zorgd woidt 

Bijzondeis premies zouden moe
ten toegekend worden vooi nacht 
weik en voo werk m « na t te » 
werkplaatsen 

El zijn pijleis waai men na een 
half uur doornat is 

Soms kiijgen de arbeid^is hiei 
voor een extra premie van 10 of 
dn het beste geval) 20 P dikwijls 
ook helemaal geen piemie Zowel 
voor nat»tw=rk als vooi weik m 
nat te werkplaatsen een ernstige 
vergoeding 

El IS tenslotte de veiligheid 
Meer medewezkmg van hogerhand 
om werkelijk veilig te weiken Er 
gebeuren nog te veel ongevallen 
dooi halsblekende risicos te ne
men om een paar uur tijd te win
nen ten gunste van de pioductie 
ï e veel worden opzichters en < i-
beideis ondei druk gezet om h u n 
ve'ligheid op het spel te zetten ten 
bate van de pioductiecijfeis Ook 
daa iaan kan verholpen worden 

J V - Meeuwen 

Redaktie In een pamflet dat 
de V U. onlangs in Limburg heeft 
uitgegeven en dat handelde over 
de mijnwerkers, hebben wij de 
meeste ^an deze eisen naar \oor 
gebracht. Helaas zoals onze lezer 
zelf zegt, de mijnwerkers worden 
door de «indikaten en in de eerste 
plaats dooi het A C>V. dat in Lim
burg zeer machtig is — nog al te 
dikwijls in het ootje genomen De 
dag \ a n de V U afrekening is even 
wel met ver meer af 

VLAAMS MANIFEST 
In de Gentse üniveisiteitsaula 

zei dondeidagavond senator Van 
Cauwelaert Een deel, n l « het 
01 thodoxe deel » van de C V P be
aamt het manifest der Vlaamse 
Studenten Volksvei tegenwoo" di-
gei Deconinck had onzes mzisas 
daaiop aan de studenten moet°n 
neggen Niet een -deel maai 
GANS de Volksunie staat achter 
uw Manifest ' Voor de rest had 
den de socia'isten hun kat gezon 
den teiwijl de vei tegenwoordige! 
van de P V V weid uitgelachen 
(hij kon zelfs geen Nederlands) 

b E - G°nL 

NIET AKKOORD 
Uit de toespiaak van een lede 

naai op de V U piotestveigade 
i ing te Aalst noteerde ik dat de 3 
staatspai tijen de Volksunie zou
den kannen kapot maken zo zij 
spoedig en volledig ae Vlaamse 

kwestie kunnen oplossen zodat de 
taak van de Volksunie zou ten em 
de zijn 

Ik meen toch dat de V U leiding 
er met aan denkt op dat histo 
risch ogenblik aan de onverschilli
gen en verraders van de Vlaam^^e 
zaak te verklaren « Ziedaar He 
ten Vlaandeien is nu zelfstandig, 
WIJ t iekken ons te iug » 

Niet t akkooid De nagedachte
nis van de duizenden Vlamingen 
die voor de heropstanding van ons 
volk gezondheid en leven ten bes 
te gaven eist verantwoording en 
medezeggenschap 

D D - Ei^mbodegem 

ONVOLTOOIDE SIMFONIE 

Geachte R'^daktie 
Begin decembsi 1961 ontvingen 

de bewoneis van N euwe Kaai m 
Guldenspol enlei vanwege het 
Stadsbestuui van Turnhout be
l icht , om hun voorzoigen te ne
men m velband met de geplande 
vei betering van de i iolermg, wer
ken die zouden aanvangen op 11 
d e c m b e i 1961 

En weikelijk op 11 december 
weid de straatweg Nieuwe Kaai 
opgebioken, de giond weid omge
woeld nieuwe buizsn aangebracht, 
tot plots enkele dagen later alle 
weik sti viel Het werkten em werd 
afgescheimd met lat ten en s 
avonds verlicht om ongevallen te 
voorkomen 

We schiijven nu 11 m a a i t 1962, 
dtis d u e volle maanden na de aan
vang van deze werken De iiolen 
weiden gedempt maar de straat
weg blijft opgebioken tot grote 
hmdei van he*" vei keer en van 
twee plaatselijke nijveiheden 

Natuuilijk de Nieuwe Kaai is 
geen Maiktplem maai" waatom 
die « onvoltooide Symfonie » Waar 
nijpt het_ schoentje, omdat deze 
werken nu reeds d u e volle maan
den wei den stilgelegd ' 

Tumhou tenaa i 

ERGERLIJKE 
GEESTESGESTELTINIS 

Een lezei sclueet in een Vlaams 
dagblad dat volgens hem neut ia-
liteit een dode letter was n het 
officieel ondf>iwijs en dat het dan 
ook beter ware het officiële onder
wijs maai ovei te laten aan de 
soc alisten 

Die le/ei leveit dus de onafhan
kelijke en de kristen" leerkiaeh-

ZOEK AANNEMER 
v o o r h e t b i j b o u w e n v a n 3 a p p a r t e m e n t e n e n v e r a n d e 

n n g e n i n B r u s s e l 

r u w b o u w d i e n t i n A u g u s t u s a f g e w e i k t t e w o r d e n 

S c h r i j v e n b u i ee l b l a d n r 110 d a t o v e r m a a k t 

ten uit het officiële ondeiwijs zo 
maai zonder slag of stoot ovei aan 
de B S P ' 

Beseft hij dan niet dat het de 
schuld is van de C V P , mdien ds 
linksen meer kansen hebben bij 
de benoemingen m het officiële 
onderwijs '> Het is toch telkens als 
de C V P aan het bewind is dat 
ze ofwel een libeiaal (Moureaux) 
of een socia'ist (Laiock) vrije 
hand geeft bij die benoemingen 

Nochtans de C V P kon bv ei
sen dat die benoemingen zouden 
onttrokken woiden aan de politiek 
door benoemingen volgens beurt-
lol m te voeien of benoemingen 
volgens behaalde uitslag m de 
eindexamens 

Als de C V P ' en die fatalistische 
lezer j ammei t over he t officiële 
onderwijs dan gediagen ze zich 
sihijnheilig (dat zijn we tiouwens 
van hen gewoon), want eeistens 
hebben ze het huidige stelsel zelf 
gewild en tweedens weet ik door 
ondeivindmg dat het officieel on
derwijs m het geheel niet verpoli
tiekt IS Gelukkig beïnvloedt de 
linkse benoemmgspolitiek (waar
aan de C V P fout heeft) de geest 
van het gegeven onderwijs om
zeggens niet 
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BLAD VAN DE V I A A M S NATIONALE PARTIJ 

HET VERSLAG SAUYY 
H et zgn. verslag Sauvy heeft 

reeds heel wat stof doen opwaaien. Het is een 
studie over de demografische toestand van Wal
lonië op verzoek van de Conseil Economique 
Wallon opgesteld door twee Franse wetenschaps
mensen, de heer R. Pressat en Prof. A. Sauvy. 
Deze laatste geniet een grote reputatie en zijn 
naam is verbonden aan de spectaculaire omkeer 
in de demografische ontwikkeling in Frankrijk. 

Het verslag brengt ons weliswaar geen nieu
we, onbekende elementen wat de demografische 
toestand betreft. In de schoot van het Centrum 
Harmei werden, meer dan tien jaar geleden 
reeds, de demografische problemen grondig on
derzocht met de medewerking van binnenland
se deskundigen. Toen reeds werd de aandacht 
gevestigd op de onrustwekkende situatie en aan
bevelingen geformuleerd. 

Geen enkele regering heeft echter, ook in de
ze aangelegenheid, in het minst rekening ge
houden met de besluiten van het Centrum Har-

. mei. 
Het oordeel van Prof. Sauvy over de politiek 

ter zake gevoerd door (Uize regeringen is dan 
ook gewoon vernietigend. « Wij stellen vast dat 
in alle geval de thans gevolgde weg ons ver 
voert van zelfs het meest bescheiden doel » 
schrijft hij. 

D e Volksunie heeft steeds de 
aandacht gevestig-d op het groot belang van een 
degelijke demografische politiek. Wij dachten 
hierbij niet in de eerste plaats aan Wallonië, 
maar aan Vlaanderen, waar de toestand welis
waar nu nog beter is, maar waar de demogra
fische ontwikkeling eveneens in ongunstige zin 
verloopt. Het is beter te voorkomen dan te ge
nezen ! Het afschrikwekkend voorbeeld van 
Wallonië is een waarschuwing om het zover niet 
te laten komen. 

Wij hebben er op gewezen dat eenzelfde po
litiek voor gans België ter zake verkeerd is om
dat de toestanden in Vlaanderen en in Wallonië 
te zeer verschillen, dus aangepaste maatrege
len nodig zijn; omdat een demografische poli
tiek niet slechts een kwestie is van toelagen en 
materiële voordelen, maar vooral ook moet ge
richt zijn op het scheppen van een gunstig kli
maat, een gunstige ingesteldheid t.o.v. gezin
nen met meerdere kinderen. Ook Prof. Sauvy 
legt hier de nadruk op. 

Om met sukses dergelijke politiële te kunnen 
voeren moet men rekening houden met de 
volkspsyche, met het volkskarakter, met alle 
omstandigheden. 

Indien dus de opeenvolgende Belgische rege
ringen op flagrante wijze in gebreke gebleven 
zijn, dan is dit eens te meer voor een deel te 
wijten aan het feit dat in dit land alles opge
offerd wordt aan de « eenheids-myte ». 

W ij willen even aandacht vra
gen voor enkele punten uit dit verslag die voor 
ons van belang zijn. Vooreerst is er de algemene 
bevolkingsontwikkeling zoals die voorzien wordt 
voor de periode 1960-1975. Wanneer geen reke
ning gehouden wordt met de migratie-bewegin
gen zouden in 1975 de Vlaamse arrondissemen

ten 54,3 % van de totale bevolking van het land 
tellen, de Waalse arrondissementen 32,1 % en 
het arrondissement Brussel 13,6 %. Door de 
veroudering van de bevolking in Wallonië zal 
de verhouding voor de aktieve bevolking nog 
ongunstiger zijn voor Wallonië. Immers in 
Vlaanderen zal de aktieve bevolking in 1975 met 
200.000 eenheden toegenomen zijn in vergelij
king met I960, terwijl zij in Wallonië slechts in 
zeer geringe mate zal toenemen. 

De migratiebewegingen zijn echter ook be
langrijk : tijdens de periode 1948-1959 weken er 
120.199 (overwegend jonge, aktieve) Vlamingen 
uit naar Wallonië en 187.767 naar Brussel. Dit 
maakt 307.766, zonder de uitwijking naar het 

door Mr. Van der Eist 

buitenland. Uit Wallonië weken er 194.281 Wa
len (?) uit naar Brussel. 

Dit aantal is zelfs in absolute cijfers hoger 
dan het getal van de Vlaamse inwijkelingen te 
Brussel. (In dezelfde periode registreerde men* 
in Wallonië een, positief .migratie-saldo met het 
buitenland van 80.000 eenheden). 

Destijds heeft het Centrum Harmei reeds dit 
verschijnsel aangeklaagd, in aanmerking ne
mend de zeer slechte demografische toestand te 
Brussel, waar het geboortecijfer zeer laag is en 
de bevolking uitsterft. In de besluiten van het 
Centrum lezen wij : « Beide landsgedeelten zijn 
dus geroepen telkens nieuw bloed in de hoofd
stad aan te voeren. Deze twee landsgedeelten 
verliezen bestendig actieve elementen en wor
den aldus door de Brusselse opslorping uitge
hold. Deze toestand is zeer erg te noemen en om 
demografische redenen reeds moet de overdre
ven Brusselse centralisatie worden aange
klaagd ». « Brussel met zijn zeer slechte' demo
grafie ondermijnt zowel de Vlaamse als de 
Waalse bevolking; het ware wenselijk, door de
centralisatie in de publieke en in de privé-sek-
tor, de aantrekkingskracht van de hoofdstad op 
de provincie te beperken ». Natuurlijk werd met 
deze aanbevelingen niet in het minst rekening 
gehouden en wordt de centraliserende politiek 
volop voortgezet. 

Voor Vlaanderen gaat deze uitwijking naar 
Brussel (en naar Wallonië) gepaard met de stel
selmatige verfransing van de uitwijkelingen. 
Anderzijds heeft de uitbreiding van de Brusselse 
agglomeratie voor gevolg de verfransing van de 
Vlaamse randgemeenten. 

In alle opzichten een nefast verschijnsel dus. 

W anneer wij de ontwikkeling 
van de bevolking in Vlaanderen en Wallonië in 
een nabije toekomst aldus berekend zien, dan 
geven wij ons rekenschap van het onafwendbaar 
feit dat de minorisatie van het Waalse volk het 
probleem van de staatsstruktuur stelt en dat 
dit probleem niet te ontwijken is. Men kan pro
beren tijd te winnen door o.m. de zetelaanpas
sing aan het reel bevolkingscijfer telkens weer 
uit te stellen ten nadele van de Vlamingen; door 
aan de Walen een gepreviligieerde positie voor 
te spiegelen, o.m. door een paritaire senaat en 
door hen evenveel plaatsen in de staatsdiensten 

te waarborgen als de Vlamingen (het numeriek 
evenwiclit tussen beide taalrollen, voorzien in 
het tweede wetsontwerp Gilson!) ; eventueel 
zelfs door aan de Walen hogere kindervergoe
dingen en pensioenen toe te kennen als aan de 
Vlamingen ! 

Zeker zijn sommigen om het behoud van de 
eenheidsstaat tot dit aUes bereid. 

Maar de Vlamingen ? Gaan zij dit alles slik
ken ? We geloven het niet, en daarom zien wij 
alleen in het federalisme een uitkomst. 

Voor het Waalse volk is de toestand tragisch 
en de toekomst somber. Dit is niet te ontken
nen. Maar dit is zeker niet de schuld van de 
Vlamingen ! Integendeel ! 

Het zijn de Walen zelf die verantwoordelijk 
zijn, vooral hun leiders, en ook de Belgische re
geringen die in gebreke gebleven zijn. 

Prof. Sauvy legt er de nadruk op dat het voor
beeld van Frankrijk bewijst dat de toestand, hoe 
somber ook, niet uitzichtloos is en verbetering 
mogelijk. Mits een aangepaste en doeltreffende 
politiek. 

Wij wensen dat het Waalse volk er moge in 
slagen deze diepe inzinking te boven te komen. 
- Maar wij moeten hier onmiddellijk aan toe
voegen, op grond van de opgedane ervaring : 

niet op de rug van het Vlaamse volk. 

N aast een problematische ver
hoging van het geboortecijfer (waarvan de re
sultaten eerst voor morgen zijn...), wordt voor
al uitgekeken naar een verhoging van de immi
gratie. Prof. Sauvy acht de inwijking van 32.000 
personen per jaar een minimum om de toestand 
in Wallonië te stabiliseren. 

Het is duidelijk dat op dit ogenblik van Waal
se zijde gestreefd wordt naar een ekonomische 
expansie die gericht is op het aantrekken van 
inwijkelingen. / 

Er worden nieuwe bedrijven opgericht, alhoe
wel de arbeidskrachten ontbreken. 

De regering doet daar volop aan mee. Het ge
volg is dat de industrialisering van het Vlaam
se landsgedeelte geremd wordt : zonder de ini
tiatieven van buitenlandse investeerders zou 
het er in Vlaanderen zeer mager uitzien met de 
ekonomische expansie ! 

H et loopt verkeerd in dit land. 
Na de katastrofale vergissing en mislukking van 
de steenkoolmijnenpolitiek, voert de regering 
eens te meer een ekonomische politiek die in
gegeven is door politieke en sentimentele over
wegingen, maar die tot mislukken gedoemd is. 
De rekening betaalt Vlaanderen. 

Meer en meer wordt het duidelijk dat Vlaan
deren en Wallonië de gelegenheid moet geboden 
worden om zoveel mogelijk hun eigen weg te 
gaan, hun eigen problemen zelf trachten op te 
lossen. Het handhaven van de unitaire staats
struktuur tegen alle redelijkheid in is onver
antwoord. 

Voor ons, Vlamingen, is het in de gegeven om
standigheden van het grootste belang dat wij 
ons zoveel mogelijk los maken van Wallonië. 

Wie ziet dat niet in ? Tenzij men argumen
teert zoals sommige Vlaamse journalisten die 
voor hun Vlaams lezerspubliek uiteenzetten dat 
wij tegen federalisme moeten zijn omdat dit 
nadelig zou zi}n... voor de Walen ! 
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NOG HET VERSLAG SAUVY 

Het verslag Sauvy heeft nog eens 
de rampzalige toestand in het licht 
gesteld waarin het Waalse volk zich 
bevindt. Niettegenstaande de aan
zienlijke inwijking van Vlamingen en 
vreemdelingen sterft het Waalse volk 
uit. De aktieve bevolking vermin
dert, met als onvermijdelijk ge
volg een vermindering of stagnatie 
van de ekonomische bedrijvigheid. 
De bevolking veroudert onrustwek
kend, zodat de sociale lasten steeds 
zwaarder gaan drukken op de in
krimpende aktieve bevolkingsklasse. 
De vooruitzichten zijn somber. 

Het is gepast ten overstaan van de
ze toestand te wijzen op de verplet
terende verantwoordelijkheid van de 
socialisten (en liberalen) die in Wal
lonië de verderfelijke mentaliteit 
verspreid hebben van plat materialis
me, misprijzen voor kinderrijkdom en 
ondermijning van het gezin. Zij oog
sten thans wat zij gezaaid hebben. 

Ook in Vlaanderen hebben de so
cialisten steeds hun best gedaan om 
deze mentaliteit ingang te doen vin
den. Overigens is de demografische 
toestand in steden of gewesten van 
het Vlaamse land waar de socialisti
sche invloed groot is al even slecht als 
in Wallonië. 

Het is van het grootste belang de 
socialisten in Vlaanderen de voet 
dwars te zetten, vooraleer hun nefas
te invloed ook bij ons de volkskracht 
ondermijnt. 

EERSTE-MINiSTER 

Op het appèl-62, de fameuze C.V.P.-
kadervergadering verleden zondag te 
Brussel, was Theo Lefèvre aanwezig. 

Het is tipisch voor de verhoudin
gen in de C.V.P. en voor de pozitie van 
de eerste-ministgr^ daj, jnen ,<eis««i«h 
voor hoedt hem ook maar even het 
woord te geven op een dergelijke bij
eenkomst. 

Trouwens, waar hij kans krijgt om 
het woord te voeren, vertelt hij non
sens. Verleden zaterdag deed hij te 
Gent een van zijn periodieke aanval
len op de pers. Hij betreurde het, 
dat hier geen bladen waren met de 
standing van een « Times » of een 
« Monde ». 

Niet alleen een tipisch snobistische 
uitlating, maar tevens een zeer on- ' 
handige. De eerste-minister zou toch 
moeten weten dat zelfs hij nog het 
één en het ander van de goodwill der 
pers moet verkrijgen. Zijn verklaring-
kan tenslotte slechts gelden voor dat 
soort van Belgische pers dat inder
daad een unicum vormt van plat
vloersheid en kruiperigheid en dat 
als meest tipische vertegenwoordiger 
« De Nieuwe Gids » telt, het lijfblad 
van Theo Lefèvre zelf. 

FRANS EN NEDERLANDS 

Volksvertegenwoordiger Kiebooms 
is thans bezig in «De Gazet van Ant
werpen» een gesprek te voeren met 
een Antwerps franskiljon. Hij kon 
zich die moeite besparen want die ke
rels zijn onbeleerbaar. 

Kiebooms heeft ongelijk het Neder
lands in België te vergelijken met het 
Frans. En dit niet omdat het Neder
lands belangrijker zou zijn omdat het 
tenhonderd nederlandstaligen groter 
is dan het percent franstaligen. Neen 
't Frans is een wereldtaal en daarom 
moeten de Vlamingen Frans leren en 
de Walen Engels. 

Een typisch dwaze redenering. 

Ofwel moet de Vlaming Frans le
ren voor binnenlands gebruik en dan 
ook de Waal Nederlands. 

Ofwel leren beide een wereldtaal en 
dat is het Frans al lang niet meer. In 
dat geval leren beide Engels. 

Het is al te gek thans tezelfdertijd 
te horen beweren dat men voor 
staatsambten met één taal de hoog

ste posten kan bekleden en toch de 
Vlamingen nog verplichten grondig 
Frans te leren. 

Als men in België voor staatsamb
ten nog slechts één taal moet kennen 
dat men dan overal in België het En
gels als tweede taal invoert. 

Want tenzij in kringen waar han
del met Wallonië of Frankrijk ge
voerd wordt zal men heel wat verder 
kunnen met Engels dan met Frans. 

Laat ons eindelijk modern worden. 
En realistisch. 

HUN DUBBELZINNIGHEID 

Iedere Vlaamsgezinde herrinert 
zich hoe Verroken tal van Vlaamse 
gehuchten in de streek van Komen 
en Moeskroen en elders langs de taal
grens prijsgegeven heeft naast de 
oude Vlaamse dorpen Mark, Houten, 
Sluizen, Roost en de Vlaamse stad 
Edingen. 
De voorzitter van de «Vlaamse» vleu
gel van de C.V.P., De Saeger, noemt 

Open brief 
Ann (lln- ./. De Sacijcf 
Ie 
MFA'HKI.KN 

= Al ijnliecr, 

De cüichoy-jihuen die mijn — en wellicht ooi air — ,/<'"//(/ 
hchben rerbhjd, hadden ah omnifhenbaar roordeei en )ds onnuci-
staaiihare aantrek/anijx/. nu lit de eenroi(d riin hun prohleinatiel,, 
de oudubbelzinnigheid rav het scenario. Èr iraren goeden om te 
winnen, er waren slechten om te rerlie:en. Het paard ran een goe
de vas altijd iets witter dan dat van een sleelite: de frank ran 
een goede l-on weliswaar soms irat later vallen, maar als hij viel, 
dan'rieten meteen de sHechlen als korenaren onder de zei-.. liet 
heeft mi] nooit rcrdroten, in het lort be.slek ran een zondagna
middag de devgd twee-driemaal te zien zetjeneren en hef kwaad 
in het stof van de l'ockij Moinii(iin< te zien bijlen. 

tiet heeft me dan ook bocenmate rerheugd, u verleden weel 
zondag te hebben gezien in de rol van Zorro, de gemaskerde irre-
Ler. bc goede 1 lamingen, hebt iniaeze i/d, bchiren ^^dfcC- I ,tlmm 
J)aJm^-< .'/ujiii ifiT-'.-ift-'"** f"i»*°;' .iWff,;rrr',.,./r7'".7.7,.,i-g^/;7/» gelijk 
geen enkel Hollgiromh fabiikani nin hoisc opera's ze u zon kiin-
7ien verbeteren. Zonder een dergelijke klare en ondubbelzinnige 
beginselverklaring is iedere Western onmogelijk : de goeden dab 
zijn u-ij. En de slechten dat zijn de anderen. Zij die de 
l/rille bloesem vooral van de universitaire jeugd knakken, zij die 
in duistere speelholen en verderfelijke saloons de verschrikkelijke 
leer ran het federalisme prediken. Goed en kwaad, goeden en 
sleedden, C.V.l'.-ers en federalisten : dat is de generiek. Met in 
de hoofdrol Zorro, die in de bandeloze stad wel en orde komt her
stellen. E/; de knallerij kan heginnen. 

Zorro in de stad zonder wet. Om te heginnen zal voortaan 
niemand- meer op straat komen zonder de goedkeuring van de 
Sterke Man. Indien het ooit nuttig^ of nodig zou zijn om te beto
gen, dan dienen de kandidaat-betogers zich ordelijk in een rij op 
te stellen aan het kantoor van de sheriff die heiast is met het nit-
reiken van de vereiste machtiging. Het is daarbij overbodig dat 
de .slechten zich aanbieden : alleen, wie kan hexoijzen dat Mj drie
maal achtereen aanwezig was hij hef opdragen van België aan 
liet Heilig Hart in de Baziliek -van Koekelberg. zal toelating ont
vangen om onder het zingen van vrome liederen en het slaken van 
huldekrelen aan het adres van de Sterke Mannen de straatkeien te 
betreden. 

Verder zal het voortaan strikt verboden zijn, dat een slechte 
in aamcezigheid van goeden een Sterke Man belastert en heiaagt. 
Vergaderingen, waarvan het publiek in weerderheid uit goeden 
bestaat, mogen niet verder misbruiltt worden in dienst van het 
Kwaad. Snipperpartij(n moeten hun mond beter leren liouden als 
ze spreien; liet uiten ran detailkritiek zal voorlaan onduldbaar 
heten. 

Dit zegt Zorro en zijn woord zal icet zijn. Mant hij is de lei
der ran de heh beweging en naast hem en de zijnen is er plaats 
voor niemand. Begrepen ? 

Wel, inijnlieer J)e Saeger, ik tracht te begrijpen. Ik Iracht 
te begrijpen wat u heeft gedreven tot een oorlogsverklaring niet 
alleen aan de .snipperpartij, maar aan allen die in Vlaanderen nog 
onafhankelijk willen denken, spreken en betogen. Ik tracht te he
grijpen maar het gaat er ditmaal niet in. Ik begrijp alleen dat uw 
Waalse partijgenoot Derhai.x de Zorro-aimosfeer verleden zondag 
zuiver heeft aan,gevoeld en in de stijl is gebleven door fe» verkla
ren dat hij en zijn vrienden de Goeden zich vaak roeien als fijpe-
stelen in een sehicfkraavi. 

Ik vrees, mijnlieer De Saeger, dat na de oorlogsverklaring 
van verleden zondag ook gij dat gevoel zult leren kennen. En 
fijpestelen, mijnheer, staan niet lang in het kraam ah^ de schut
ter zo <t slecht J> is als 

uw dio Genes. 

dit detailkritiek ! Inderdaad wat 
maakt het 20.000 Vlamingen min of 
meer aan de verfransing prijs te ge
ven ? De C.V.P. heeft altijd een 
Vlaamse meerderheid gehad en heeft 
sinds 1830 op 'n 20-tal jaar na altijd 
geregeerd. Zij hebben op die 132 jaar 
meer dan één miljoen Vlamingen in 
de gapende muil van de imperialisti
sche verfransers gegooid. 

Hun kwade trouw moet wel niet 
meer bewezen worden. 

Thans lezen we in het officiële 
C.V.P.-blad « Temps nouveaux » een 
artikel van volksvertegenwoordiger 
Parisis waarbij de Voer bij Luik ge
ëist wordt. Dat zal dan het nieuwe 
officiële C.V.P. standpunt zijn, want 
« Temps nouveaux » 'is hun officieel 
orgaan. 

Zij zullen weer een Vlaamse knecht 
nodig hebben om dat gevalletje te 
helpen opknappen. 

Een tip ? 
Verroken van Edingen is de aan

gewezen man. 

NETTO INKOMEN 

Bij de vergelijking van de gemid
delden der belastbare netto inkomens 
per persoon, blijkt duidelijk de schro
melijke achteruitstelling van het 
Vlaamse land. 

Bij deze gemiddelden, per arrondis
sement berekend, valt dadelijk het 
grote verschil op tussen het gunstig
ste arrondissement, Blrss^^ met 
68.952 F en het laatst gera inschikte, 
Diksmuide met 38.887 F. De Vlaming 
uit Diksmuide moet zich natuurlijk 
dolgelukkig voelen in deze unitaire 

'Belgisehie.. s taat , waarin hem juist 
5ö% van het inkomen der Brusselaars 
toegemeten wordt om zijn gezin te 
onderhouden. 

En het is niet alleen Diksmuide. Met 
als rijksgemiddelde 100, zijn er slechts 
negen van de eenenveertig arrondis
sementen die 95% of meer van dit 
nationaal gemiddelde bereiken. Wel
nu daaronder zijn er zeven Waalse : 
Namen, Aarlen, Luik, Hoei, Zinnik, 
Bergen, Charleroi en Brussel. 

In het Vlaamse land weet alleen 
Antwerpen een gunstige positie in te 
nemen. Van de 15 arrondissemen-
te die onder de 80% blijven zijn er 
twaalf Vlaamse tegenover drie in 
Wallonië. 

STIJGING NETTO INKOMEN 

Van 1946 tot 1955 steeg het gemid
delde inkomen, Limburg met zijn 
winstgevende koolmijnen niet mee
gerekend, in geen enkel Vlaams ar
rondissement met meer dan 28%, ter
wijl zestien Waalse arrondissementen 
een stijging kenden van 29% tot 
51%. Van de 14 arrondissementen 
die slechts een stijging van minder 
dan 20% kenden, zijn er echter 13 
Vlaamse en maar één in Wallonië. 

Dit toont dan onomstootbaar aan 
dat spijts al het gezwets en propagan-
daleugens der kleurpartijen er voor 
Vlaanderen slechts één oplossing 
blijft : ons lot in eigen handen, door 
federalisme. 

REKENSOMMETJE 

De eerste-minister, die af en toe 
ook aan « public relations » doet, ver
klaarde onlangs voor de TV dat hij 
dagelijks 15 sigaren rookt. 

Het zal wel niet overdreven zijn te 
beweren dat een dergelijk belangrijk 
man sigaren rookt van 10 F het stuk. 
Wat op een dag 150 F en op een jaar 
54.750 F maakt. 

Ten titel van vergelijking : het ge
middeld netto-inkomen in het arron
dissement Diksmuide bedraagt per 
jaar 38.887 F. 
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WALLOWE : t f ALIA IfffiEDEttTA DAMK 

Italia irredenta is de naam die door 
de Italianen gegeven wordt aan alle 
Italiaans-sprekende streken buiten 
hun grenzen: Tessino, Corsica, Malta, 
Nizza, enz. 

Wallonië is flink op weg, een stuk 
Italia irredenta te worden. Want het 
verslag Sauvy kan aangevuld worden 
met volgende cijfers : op 6 geboorten 
in Wallonië is er één jong Italiaantje. 
In Henegouwen stijgt de verhouding 
zelfs tot één Italiaantje voor drie 
Waalt j es. 

Wallonia fara da se... Wallonië zal 
het zelf wel doen I 

ROGIER LEEFT 

In 1834 schreef Charles Rogier, 
Fransman en één der Vaderen van 
1830 : « De eerste beginselen van een 
degelijk bestuur zijn gegrondvest op 
het uitsluitend gebruik van één taal ; 
vanzelfsprekend kan de taal der Bel
gen geen andere zijn dan het Frans ». 

Er loopt hier in liet land nog een 
afstmmeling rond van Charles Ro
gier, nl. een zekere Louis Vander Sli-
chelen-Rogier. Hij is voorzitter van de 
Fraternelle van de Belgische Natio
nale Beweging, weertandsgroepering. 
In een intervieuw met de « Pourquoi-
Fas ? » verleden week verklaarde hi j : 
« De Vlaamse weerstanders prijzen 
zich gelukkig, Frans te spreken. Men 
spreekt het in België vanaf de Xl le 
eeuw, waarom zou men er zich moeten 
over schamen ? Wat de Waalse en 
Brusselse weerstanders betreft, waar
om zouden zij het spel van de opvol
gers van Borms spelen ? ». 

De heer Vander Stichelen-Ragier 
vergist zich : hij en de zijnen spelen 

•wel degelijk het spel van Borms én 
zijn opvolgers. Want zonder hem, 
zonder het soort « weerstand » dat er 
in bestaan Frans te spreken in Vlaan
deren, zou er nooit een Borms ge
weest zijn, nooit een activisme of een 
collaboratie. Zonder de Rogiers, die 
van toen en die van nu, hadden wij 
nooit het onzalig Frans-Belgisch uni
tarisme gekend. 

Het past wel dat wij, na afloop van 
de spreekbeurtenreeks « Er zijn geen 
Belgen » in radio Hilversum, een 
woord van dank richten tot dr P.C. 
Paardekooper. Een Brusselse krant 
heeft één van zijn lezers laten bewe
ren dat dr Paardekooper door de 
Volksunie zou betaald worden. Dat is 
natuurlijk klinkklare onzin en wan
neer we thans dr Paardekooper dan
ken, doen we het zelfs niet als par t i j 
leden van de .Volksunie. Maar dood
eenvoudig als Zuid-Nederlanders die 
beseffen hoe belangrijk het is, wan
neer men in het Noorden mee voelt 
met onze strijd en één is met het 
Zuiden. 

Het moge ons dan al een binnen-
pretje hebben bezorgd dat talloze 
Vlamingen via Hilversum moesten 
vernemen wat hen hier al te vaak 
wordt onthouden, de grote verdienste 
van dr P.C. Paardekooper ligt toch 
juist in het feit dat hij zich als 
Noord-Nederlander richtte tot Noord-
Nederlanders en dat hij er in geslaagd 
is — de talloze ingezonden brieven 
bij de K.R.O. en ook op onze redaktie 
bevestigen het — een flinke bres te 
slaan in de Bovenmoerdijkse muur 
van onbegrip. 

STEEDS MAAR LEUVEN 

Bij de herrie rond de Leuvense uni-
(^ersiteit is de rector zelf, Mgr. Van 
IVaeyenberg, herhaaldelijk vernoemd 
geworden. Men kan het inderdaad 
betreuren dat de rector zijn Waalse 
en franskiljonse professoren de mond 
niet heeft kunnen snoeren en men 
moet het zeker betreuren dat hij in 
Luik verklaringen heeft afgelegd die 
zeer ongelukkig zijn. 

Het zou echter getuigen van een 
gebrek aan objectiviteit, Mgr Van 
Wayenberg tot het sluitstuk van het 
Leuvens drama te maken. Het zijn de 
Belgische bisschoppen die de Leuven
se politiek bepalen. Het zijn de Bel
gische bisschoppen die van mening 
zijn — en zulks trouwens verleden 
week nog eens hebben bevestigd — 
dat de Leuvense universiteit tweeta
lig moet blijven. En al moeten de 
katolieken zich dan in zaken van ge
loof en zeden aan hun bisschoppen 
onderwerpen, ze hoeven 't zeker niet 
te doen wanneer de bisschoppen in 
wereldlijke zaken kennelijk dwalen. 
Zoals zij dwaalden een halve eeuw 
geleden, toen het Nederlands als on-
geschilit voor hogere studies ver
klaard werd. 

Hadden de Vlaamse katolieken zich 
destijds bij dit bisschoppelijk oordeel 
neergelegd, dan zou Vlaanderen van-
dag praktisch geen enkele Neder
landssprekende intellectueel tellen. 

REPRESSIE 

In de Kamerkommissie voor Justi
tie kwam volksvertegenwoordiger Van 
der Eist deze week tussenbeide om 
aan te dringen op de vrijlating van 
de nog in de gevangenis verblijvende 
politieke gevangenen. Hij verwees in 
dit verband naar het onlangs door de 
V.U. ingediende wetsvoorstel voor am
nestie en weerlegde de beweringen 
van de minister, als zouden nog lou
ter gevallen van gemeenrechtelijke 
aard in de gevangenis verblijven. 

J. VAN DE WiËLE 

In het « Pallieterke » van deze 
week verscheen een brief van J. Van 
de Wiele, waarin o.m. wordt gezegd 
dat « een goed zeekapitein als laatste 
op het zinkend schip blijft ». 

Na 17 jaar gevangenis is een der
gelijke zin meer dan een f raze. De 
houding van Van de Wiele tijdens zijn 
proces en nu is de houding van een 
groot en moedig man. 

Is het de bedoeling van de minister, 
Van De Wiele in de gevangenis te la

ten sterven ? Is dit ook de bedoeling 
van de C.V.P.-mandatarissen die in 
september 1960 achter een amnestie-
vlag door Antwerpen stapten ? 

STANDAARDVDORLICHTING 

Voor enkele dagen protesteerde de 
socialist Geldhof in de Kamer tegen 
de aanwerving van Hendrik Diels 
voor een concert op de B.R.T. 

Onze verkozenen vielen de spreker 
heftig aan. Zij kregen het hierbij aan 
de stok met de communisten en zelfs 
met de Kamervoorzitter. Er werd niet 
gescholden, alleen scherp en raak 
gedebateerd. Van de C.V.P.-banken 
kwam geen enkele reactie : zij waren 
leeg op die van de fractievoorzitter 
na. De bezorgde C.V.P.-ers waren in 
dichte dromen vertrokken achter hun 
statige vleugelvoorzitter, die sinds 
zondag de Vlaamse strijd leidt. De 
Standaardkrasselaar zwijgt zedig over 
de uittocht van de Vlaamse strijders. 
Van de Volksuniefractie zegt hij klei
nerend dat zij in 'n scheldpartij ver
wikkeld raakte met de communisten.-
Ook bij andere gelegenheden ver
draaide deze schrijvelaar de waar
heid. 

UNIVERSITEIT 
ook voor het 
arbeiderskind 

Een groep franstalige 
professoren van de Leu
vense universiteit heeft 
weer een memorandum 
gepubliceerd. Eens te meer 
is het een reaktionair en 
ultra-franskiljons doku-
ment. Men waant zich bij 
sommige uitlatingen in 
volle 19de eeuw. Zo spre
ken deze Gallische kul-
tuurdragers zich o.m. uit 
tegen de demokratisering 
van het onderwijs want 
daardoor « zouden teveel 
jongelieden naar de uni
versiteit gelokt worden, die 
in hun familiekring niet 
de nodige intellektuele 
hulp vinden ». En dat zij 
hierbij de Vlamingen op 
het oog hebben ligt voor de 
hand. De universiteit dient 
dus voorbehouden aan het 
uitgelezen gezelschap van 
liefst franstalige bour-
geoiskinderen en mag niet 
ontsierd worden door de 
nakomelingschap van het 
gemene volk ! 

Met zo 'n onzin ko
men die heren voor de dag 
in 1962 en bovendien in 
Vlaanderen. 

Iedereen weet dat op het 
ogenblik de demokratize-
ring van het hoger onder
wijs nog in zijn kinder
schoenen staat in Vlaan
deren. Nog slechts 42% van 
de universitairen in 
België zijn Vlamingen, 
hoewel wij 68 % der 

dienstplichtigen !«veren. 
En iedereen weet dat van 
die studenten nog geen 
10 % arbeiders- en hoe
renkinderen zijn, terwijl 
deze twee volksgroepen 
nochtans de overgrote 
meerderheid van ons volk 
uitmaken. Van een werke
lijk demokratisch onder
wijsstelsel zullen we pas 
dan kunnen spreken, wan
neer wij aan de universi
teit evenveel arbeiderszo
nen aantreffen als in het 
leger. En ni^t eerder. 

Of zou iemand durven 
beweren dat in deze volks
groep de begaafdheid la
ger ligt dan bij de andere 
klassen ? "Zelfs een frans
talige prof van Leuven zou 
dat niet durven. De waar
heid is dat jaarlijks dui
zenden volkskinderen de 
kaas niet krijgen hun 
aangeboren talenten ten 
volle te ontwikkelen, al
leen maar omdat hun ou
ders niet rijk genoeg zijn 
om dat mogelijk te ma
ken. 

Het stelsel der studie
beurzen heeft daarin ver
betering gebracht, onge
twijfeld, en de demokra
tisering komt geleidelijk 
op gang. Veel te traag ech
ter ! Deze zaak dient met 
veel grotere middelen aan
gepakt wil men in Vlaan
deren het reusachtig ver
lies aan talentenkapitaal 
stoppen. 

En uitgerekend nu ko
men de middeleeuwse 
profs met hun « voorstel
len » voor de dag. 

We zouden het een goe
de grap vinden moesten 
wij hun geniepige bedoe
lingen niet door hebben. 
Hun pretentie en arrogan
tie zijn otmieetbaar, maar 
zij weten wat zij willen : 
het Vlaamse volk in de 
tragische kringloop van 
zijn onderontwikkeling 
houden. Hun machtige 
vrienden uit de holdings 
en trusts zorgen er wel 
voor dat het loonpeil in 
Vlaanderen « gematigd » 
blijft, hun goede vrienden 
aan de top van de staats-
machine staan er voor in 
dat de Vlamingen daar 

ook op de tweede plaats 
komen. Wanneer de Vla
mingen aldus een geringer 
levenspeil hebben zal ook 
hun aspiratieniveau lager 
liggen. Dit verklaart hun 
geringere deelname aan 
het hoger onderwijs dat 
leidt naar de financieel 
interessantste beroepen. 
Zodus zijn zij gering ver
tegenwoordigd in de hoog
ste kaders die de lakens 
uitdelen. En de kringloop 
kan herbeginnen. Een do
dende kringloop voor ons 
volk in zijn geheel. Zijn 
wij extremisten wanneer 
wij uit alle macht die 
kringloop willen doorbre
ken ? 

P.M. 

BELGEN 2de en 

Dienstplichtigen 
Universitairen 

Direktie 
Hoger kader 
Lager kader 
Bedienden 
Meestergasten 

Arbeiders 

Nederlandstalig 

68 % 
42 % 

KNECHTEN EN 

Nederlands 

16 % 
28 % 
85 % 

92 % 
100 % 
100 % 

1ste KLAS 

Franstalig 
32 % 
58 SC

HEREN 

Frans 

84 % 
72 % 

15 % 
8 % 
0 % 
0 % 

Dit is de toestand in de grote bedrijven van de. 
Vlaamse provincie Oost-Vlaander en. 
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IS AAR NIEUW RAPALLO? 

'ALTERNATIEF VOOR NATO-POLITIEK 

O p 16 april 1922 werd tussen de Weimar-republ iek en de 
Sovjetunie in de Italiaanse badplaats Rapal lo een akkoord 
getekend, waarbij beide parti jen verklaarden afstand te 
doen van alle aanspraken op herstelbetal ingen. He t ak
koord werd gesloten achter de rug om der Westeli jke ge
allieerden, Rapal lo be tekende voor de Weimar-republ iek 
het doorbreken van de ring die te Versailles rond Duits
land werd gesmeed. He t akkoord had vers t rekkende ge
volgen : de bet rekkingen tussen bv. de toenmalige 
Reichswehr en het Rode Leger vo rmen een belangrijk en 
nog ietwat duister hoofdstuk van de Duits-Russische ge
schiedenis uit de twintiger jaren. Rapal lo is een woord 
dat behoort tot het vocabular ium van de Russische Duits-
l andpropaganda ; het behoort eveneens tot het vocabula
r ium van hen die een alternatief zoeken voor de huidige 
Dui tse bui tenlandse politiek. Onder degenen die terug 
naar Rapal lo wilden is de zojuist afgedankte Wes tdu i t se 
ambassadeur in Moskou, H a n s A n t o n Kroll, degene die 
het meest in aanzien staat en alleszins het meest in het 
n ieuws komt . 

K R O L L W I L D E D O O R DE M U U R 

In mei 1958 werd Hans An
ton Kroll hoofd van de West
duitse ambassade te Moskou 
en bijna onmiddellijk begon 
hij er te ijveren voor een 
nieuwe Westduitse buiten
landse politiek die er op ge
richt zou zijn, een Duitse her
eniging te verwezenlijken 
door een voorafgaand verge
lijk tussen Wesv-Duitsland en 
de Sovjetunie. Kroll voerde 
herhaaldelijk lange bespre
kingen op het hoogste niveau 
in het Kremlin. Einde 1961 
bezwoer hij Kroesjtsjev gedu
rende een lang onderhoud, 
West-Duitsland de hand te 
bieden; hij herinnerde te dier 
gelegenheid met name aan 
de « geest van Rapallo ». In 
Bonn heerste even een onge
looflijke verwarring; Ade
nauer scheen zijn ambassa
deur energiek tot de orde te 
zullen roepen maar het ein
digde ermee dat Kroll in 
funktie bleef en officieel de 
steun bleef genieten van 
« der Alte ». 

In de Westerse kanselarijen 
was men opgeschrikt. Sinds 
maanden bevond men zich in 
het Berlijns slop juist omwil
le van de onverzoenlijke hou
ding van Adenauer; wanneer 
men last had met «der Alte», 
dan was het beslist niet om
dat de Wec'tduitse regerings-
chef zich t.o.v. de Russen te 
meegaand toonde. Wel inte
gendeel bleven de kanselier 
en zijn minister van verde
diging maar steeds aandrin
gen op een «Nato-atoom-
macht» , wat met zoveel 
woorden betekende dat Ade
nauer zijn Bundeswehr graag 
in het bezit zou zien van 
atoomwapens of duidelijker 
nog : Adenauer en Strauss 
wensten West-Duitsland in de 
atoomklub te zien zetelen. 

Op het eerc'te zicht lijkt het 
onverklaarbaar dat, terwijl 
te Bonn officieel 'n zeer har
de « atomaire » koers werd 
gevaren, de Bonn'se ambas
sadeur te Moskou de geest 
van Rapallo weer tot leven 
nep zonder dat hij onmid

dellijk en afdoend tot de or
de werd geroepen. Bij nader 
toekijken wordt de politiek 
van Bonn echter duidelijk : 
Adenauer is sinds geruime 
tijd bezeten door de angst 
dat een Oost-West-ontspan
ning zou tot a^and komen en 
dat West-Duitsland daarbij 
het kind van de rekening zou 
worden. Alhoewel men in 
Bonn de nodige moeite doet 
om zulks te verbergen, heeft 
men toch graag dat te Mos

kou een politiek wordt ge
voerd door Kroll die men 
steeds kan bestempelen als 
«persoonlijk», m.aar die toch 
altijd de deur openlaat voor 
het alternatief. Het gevolg 
van een en ander is een bijna 
openlijk wantrouwen tussen 
Washington en de West-Duit
se hoofdstad, wantrouwen dat 
tot uiting kwam bij de blik-
semreis van der Alte einde 
vorig jaar naar Washington. 

Kroesjtsjev inmiddels be
schouwde de bemoeiing van 
Kroll als? de aangewezen ge
legenheid om een nieuwe stap 
in zijn Duitsland-politiek te 
zetten : op 27 december 1961 
werd door de Sovjetregering 
aan Bonn het aanbod gedaan 
van bilaterale besprekingen. 
In de loop van vorige maand 
maakte Kroll dan gebruik 
van een diplomatenkonfe-
rentie te Bonn om de kanse
lier er van te overtuigen, de 
uitgestoken Russische hand 
niet af te wijzen. Inderdaad 
werd op 21 februari 1962 een 
Duits antwoord bekendge
maakt, waaraan Kroll aktief 
had meegewerkt .en ,waarin 
de Russische voors-tellen niet 
zonder meer van de hand 
werden gewezen. Adenauer 
bleef daarmee t.o.v. de Wes
terse geallieerden op de vlak
te en hield vast aan de poli
tieke lijn die hij zich had ge
trokken dadelijk na het op
richten van de muur door 

West-Berlijn niets te onder
nemen dat de Duits-Russische 
betrekkingen zou kunnen 
verslechten. 

Weer t-tond Bonn overeind. 
Kroll was nu verder gegaan 
dan in november. Toen had 
hij slechts een pel^soonlijke 
politiek inzake Berlijn voor
gestaan; nu echter advizeerde 
hij de Kanselier een gans 
nieuwe buitenlandse politiek 
en het leek er wel op alsof 
Adenauer zijn oor er liet 
naar hangen. Met klem werd 
door talrijke bladen en door 

toonaangevende politici het 
ontslag van Kroll geëist. De 
inmiddels weer naar Moskou 
afgereitde ambassadeur werd 
door Adenauer, die sterk on
der druk stond o.m. van zijn 
Minister van Buitenlandse 
Zaken Schroder, met een 
scherp telegram terug naar 
Bonn ontboden om uitleg te 
geven over zijn sterk-per-
soonlijke Russische politiek. 
En thans wordt hij wel defi
nitief de laan uitgestuurd. 
Maar is dat het einde van de 
« geest van Rapollo » ? 

BONDGENOTEN VOOR KROLL 
PROTEST DER PROTESTANTEN 

De Rusland-poli t iek van ambassadeur Kroll is inderdaad 
een sterk-persoonli jke politiek. Da t hij ze zo lang heeft 
kunnen voeren, da'nkt hij zeker niet aan het feit dat het 
Ministerie van Bui tenlandse Z a k e n of de Kanselarij ze 
deelden. Adenauer heeft eenvoudig gebruik gemaak t van 
de Kroll-politiek om de Nato-verbondenen onrust ig te 
maken . Men zou de houding van « der Al te » de « s luwe 
vrijster «-houding kunnen noemen : af en toe een knip-
oogje naar de Oosterse minnaar kan de Wes te rse maar 
happiger maken. Dat het daarbij alleen en uitslui tend om 
de Westerse gaat , hoeft wel geen beloog. He t Oostelijk 
alternatief heeft voorlopig niet de mins te kans in Wes t -
Duitse regeringskringen. En daarbui ten? Is het heengaan 
van Kroll het einde v^n de Rapallo-geest ? 

OPNIEUW B I S M A R C K - P O L I T I E K 

Bismarck, de IJzeren Kan
selier, heeft in zijn tijd steeds 
gepleit voor een realistische 
Duitse Ruslandpolitiek. Deze 
Bismarck'se traditie wordt 
thans voortgezet door een 
achterkleinneef, Klaus von 
Bismarck, beroepsofficier en 
sinds het einde van de oorlog 
Westfaalae leider van de pro
testantse sociale werken. 
Klaus von Bismarck heeft 

een paar weken geleden, sa
men met acht andere promi
nente protestanten uit ver
schillende partijen (w.o. No
belprijswinnaar Heisenberg, 
atoomdeskundige CF . Von 
Weiszacker, prof. Raiser e.a.) 
een opgemerkt memorandum 
gepubliceerd dat de West
duitse politiek fel op de korrel 
neemt. Het memorandum is 
niet mals voor de politiekers 

van alle partijen : « We kun
nen geen enkele partij vrij
spreken van het verwijt dat 
ze, inplaats van voortdurend 
de zo noodzakelijke waarheid 
aan het volk voor te houden, 
juist gezegd heeft wat gemak
kelijk was en wat het volk 
graag hoorde zeggen ». 

Een belangrijk deel van het 
memorandum is gewijd aan 
de Duitse buitenlandse poli
tiek. De « protestanten » gaan 
uit van de volgens hen realis
tische vaststelling dat de ge
bieden aan de andere kant v. 
de Oder-Neisse-grens verloren 
zijn, dat dit het vertrekpunt 
moet worden voor een nieuwe 
Rusland- en Polenpolitiek en 
dat de Westduitse atoompoli-
tiek uit den boze is. 

Het memorandum kan wel 
door niemand achteloos over 
het hoofd worden gezien; de 
opstellers ervan zijn daar
voor te hoog geplaatst en te 
algemeen bekend en geëer
biedigd. 

Het memorandum is niet 
tot stand gekomen onder de 
indruk van het bouwen van 
de muur dwarsdoor Berlijn; 

het concept lag reeds voor
dien klaar. De opstellers zijn 
uitgegaan van de overtuiging 
dat eindelijk eens iets van de 
kritiek die voortdurend bin-
nenskamer>« door tallozen 
wordt geuit, op papier moest 
worden gezet. Voor de uit
eindelijke tekst werden her
haaldelijk talrijke politici uit 
de verschillende partijen ge
raadpleegd. Het memoran
dum geeft dan ook de me
ning weer van méér dan 
slechts zeven «protestanten». 

De «lobby van het gezond 
verstand», gelijk de groep 
door een joernalist werd ge
noemd, heeft het aangedurfd 
de sacrosante Bonn'se opvat
tingen op de korrel te nemen. 
De namen van de onderteke
naars, de deining rond het 
initiatief in de pers, de hei
melijke of open belangstel
ling van talloze politici wijzen 
er op dat ook in West-Duits
land voldoende elementen 
aanwezig blijven om vroeg of 
laat — en liever vroeg dan 
laat ^- te breken met een po
litiek die dateert uit de ja
ren 1948. 

T.v.O. 
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C.V.P. TEGEN V.V.B 
De Gazef 

Dat dhr . De Saeger op de kader-
dag van de C.V.P. scherpe tr^il 
heeft gesproken die duidelijk te
gen de Vlaamse Volksbeweging en 
natuurl i jk ook tegen de Volksunie 
was gericht, kan ons eigenlijk 
niet verwonderen. 

Het is alleen het zoveelste ma
neuver van de C.V.P. om twee
dracht te zaaien in de Vlaamse 
rangen. « De Gazet » schrijft 
daarover : 

« Zonder namen te noemen 
heeft hij aan het adres van de 
Vlaamse Volksbeweging dingen 
gezfgd, die zeker hard zullen klin
ken, maar die toch niet helemaal 
van grond zijn ontbloot. Deze 
groepering was bedoeld als verza
melpunt van alle Vlamingen en 
als drukkingsgroep op alle par t i j 
en, maar is in feite tiitgegroeid 
tot een vereniging waarvan 3'4 
van de leden tot de C.V.P. beho
ren, doch met leiders, die denken 
da t men geen goed flamingant is, 
a ls men de C.V.P. niet aanval t of 
niet federalistisch is. Van een 
drukkingsgroep, die alle part i jen 
zou beïnvloeden, werd het een be
weging, die slechts de C.V.P. be
werkt, en nooit openlijk kritiek 
ui tbrengt op de andere partijen. 
D a t is niet prettig voor de C.V.P.-
mandatarissen, die men afschil-' 
der t als lauwe Vlamingen, terwijl" 
zij toch uit bittere ervaring weten 
da t zij in het parlement meestal 
alleen s taan als het op Vlaamse 
belangen aankomt. De dnikkings-
groepen, en ook de Volksunie, den
ken te veel dat Vlaanderen gered, 
is met een vlammende mot'e. Zij 

vergeten da t de redding allereerst 
zit in de debatten in he t parle
ment en in de stemming, die daar
op volgt. Wa t niet wil zeggen da t 
wij de betekenis van de Vlaamse 
Volksbeweging als stuwkracht en 
« zweepslag » willen ontkennen ». 

Red. : Mooie woorden zullen 
hier niet helpen. Alleen de daden 
van de C.V.P. zijn de maatstaf. 

Bovendien moet nog bewezen 
worden dat in de V.V.B, en op de 
mars op Brussel de 3/4 uit C.V.P.-
leden bestaat. 

Het Volk' 
Niet alleen V.V.B, en Volksunie 

maar ook het Vlaams Aktiekomi-
tee en de Mars op Brussel wer
den door dhr. De Saeger in zijn 
kritiek bedoeld. Wij citeren uit 
Het Volk : 

« Hat is in de loop der laatste 
maanden en zelfs jaren herhaal
delijk gebeurd dat, overigens met 
de beste bedoebngen doch niet al
tijd met de beste werkmethoden, 
de medewerking van de C.V.P.-
troepen en van de C.V.P.-organisa-
ties werd gevraagd voor de verwe
zenlijking van betogingen en ge-
meensrhappelijke acties, wanneer 
de planning ervan reeds isepaald 
en geregeld was en zelfs zonder 
dat de Vlaamse G.V.P.-leiders. 

• nauwkeurig op d-3 hoogte waren 
.-gebrachte yan,.%]..öe bijzonderheden 

der opgezette bsdrijvighedeh En 
aldus is het meer dan eens voor
gevallen dat een actie verliep met 
de medewerking van C.V.P.-orga-
nisaties doch op een wijze welke 
niet genoeg beantwoordde aan de 
vooruitzichten we'ke men van 

C.V.P.-zijde gemeend had zich 
daaromtrent te mogen maken ». 

Red. : Ongetwijfeld heeft men 
hier te doen met een chantagepo
ging aan het adres van het Aktie-
komltee : de C.V.P. zal slechts 
deelnemen aan een tweede Mars 
op Brussel, indien zij de wacht
woorden kan bepalen. 

;Wij hopen dat niemand zich 
hierdoor zal laten afschrikken. 

Standaard 
Manu Ruys was niet zo enthoe-

siast over de woorden van De Sae
ger : 

« Het is onhandig en weinig ver
antwoord de voorstanders van een 
federale formule te verketteren. 
Vooreerst dient nog het bewijs te 
worden geleverd da t het federa
lisme inderdaad verwerpelijk zou 
zijn Vervolgens kan het niet wor
den geloochend dat heel wat CVP-
mandatarissen niet afkerig s taan 
tegenover het federalisme. Het 
kongres van Oostende heeft da t 
voldoende aangetoond. Zijn al die 
mandatarissen en al die militan
ten soms « slechte » Vlamingen ? 

Verder geeft De Sandaard de 
-0;V.P.-leidlng 'de 'l-aiad zelf te ror-
gen dat zgn. extremisme overbodig 
wordt : 

« Wij erkennen g raag ' 'flat 'dé' 
voorzitter van de C.V.P. en zijn 
medewerkers blijk geven van dy
namisme en dat zij bezield zijn 
door de wil om de regering de 
juiste koers te doen volgen. Maar 

zij moeten ook begrijpen dat men 
van Vlaamse zijde alleen kan oor
delen op grond van teksten en 
concrete maatregelen. En hier 
geldt nog altijd het parool : Wait 
and see »• 

Red. : En of ! 
De Standaard had het verder 

over de Leuvense universiteit. 
Bij alle manifesten, moties en 

memoranda over de universiteit te 
Leuven, kwam zich een nieuw ek-
semplaar voegen : het uiterst a-so
ciaal karakter blijkt uit het vol
gende : 

« De hoogleraren spreken zich 
ook uit tegen de demokratizering 
van he t onderwijs en tegen de 
spreiding van de kandidaturen : 
aldus zouden teveel jongelui naa r 
de universiteit gelokt worden, die 
in hun familiekring niet de nodi
ge intellektuele hulp vinden ! Zo 
wordt het letterlijk geformuleerd. 
M.a.w. de universiteit moet voor
behouden blijven voor de kinde
ren van de net te burgerij die per 
definitie een hoogstaande kultu-
rele huiskring heet te bezitten ! » 

Red. : Het is bepaald ergerlijk 
da t in 1962 nog zulke opvattingen 
worden verdedigd door «katolieke» 
professoren. 

VOLKSGAZ 
In Volksgazet schrikt Jos Van 

Eynde er niet voor terug zelfs de 
' bisschoppen tot voorbeeld te stel
len om argumenten tegen de 
splitsing van Nationale Opvoeding 
en Kuituur te verzamelen Hij 
plaatst daarvoor de Universiteit 
van Leuven en het Ministerie op 

een lijn : 
« Als bisschoppen oordelen da t 

voor he t grootste welzijn van 
de kerk en het land de universi
teit van beuven de enige katho
liek^ hogeschool van gans het 
land moet blijven en het onder
wijs in de twee nationale talea 
moet verstrekken », (wat naar on
ze mening hun recht Is), dan heb
ben wij, socialisten, samen met de 
meerderheid van de Belgen, o<A 
het recht te oordelen dat voor het 
weizijn van het land het minis
terie van nationale opvoeding en 
cultuur het enige, ongesplitste mi
nisterie moet blijven da t bevoegd 
is om, in de twee nationale talen 
en in alle delen van he t land, voor 
onderwijs en cultuur te zorgen ». 

Red. : Dat recht hebt ge, Jos, 
maar denk daarom niet da t gij 
gelijk hebt. 

D I E T S L A N D 
EUROPA 

Dit .maandblad bracht een be
schouwing over het kongres van 
de V.V.B, en schrcjef o.m. : 

' Waar men vroeger onder de ta-
dikale Vlaams-nationalisten en 
vooral onder de Vlaams-nationale 
parti jmensen van de Volksunie 
niet zonder r^den wel eens de 
Vrees diende te koesteren voor het 
gevaar van C.V.P -akkaparacie 
van de Volksbeweging, of als men 
wil van een « klerikale » over
heersing, heeft het er thans wel 
de schijn van 'weg dat het met 
denkbeeldig is dat het omgekeerd 
gevaar zich wel eens zou kunnen 
voordoen. Een soort « vrijzinnige » 
overheersing door druk "> 

MEUBELMAGAZIJN A N T V E R P I A 
SJ aUMMA1̂ US5TR. 28^30 ANTWERPEN - TEL.32.94.77 

M' 1 
IEDERE GELDBELEGGiNG ^ 

\n GRONDEN * 

IS EEN GOUDEN BELEGGING ! ^ 

Wendt U in ver t rouwen tot de maatschappij 

ROLUS & VAN DER PAAL 

GROTE STEENWEG, 159. BERCHEM (ANTWERPEN) 

TEL. (03) 39.69 57 

Gronden In heel de provincie An twerpen, maar voorai 

een prachtige grondverkave l ing to 

M O R T S E L 

percelen van 6 en 9 meter gevelbreedto. 

Gronden met u i tzonder l i jke toekomst. 

Groot gemak van betal ing. 

Ui tzonder l l ike voorwaarden. 

Mortsel behoort tot de groot -Antwerpse agglomerat ie 

o p 5 Km van het ( tadhuls van An twerpen . 

L 

U WENST PELS, 

EEN BONTJASJE, 

of een pracht 

van een bontmantel ? 

Wendt U vol ver t rouwen 

tot het huis 

W.CLAYKENS-NEVEN 

OUDERCEMSELAAN 328 

ETTERBEEK BRUSSEL 

TEL . 48.37.01 

A l le inl icht ingen 

op verzoek 

r 

G E L D ! 
Tel. 

055/23198 

SOCREVINA 
ZUIDSTRAAT 

RONSE 
Itte sn 2de rang 

hypotheken 

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 iedere klant een 
gelcibon die een waarde ver tegenwoord igd van 5 "h van de 
aangekochte waren die ui tgewisseld worden op het einde van 
hef laar in speciën ot natura 
Vanat deze maanO en dit geheel het laar door worden er 
iedere maand 2 art ikelen aangeboden aan een uiterst lage 
pri is 

DEZE MAAND 
1 Amerikaanse keuken (kas 1m60 ) -

4 stoelen en tafel 

Slaapkamer voor 2 personen 

7.500 F 
+ DE GELDBON 

7.500 F 
1.500 F 

L 

Zelfde slaapkamer In polyester . . . op leg 
dit aanbod is slechts geld ig tot 30 maart a.s. 

O p alle andere art ikelen van 10 % tot 20 % verminder ing 

Kontant — Krediet Levering door geheel het land. 

Kunt U zelf niet komen, telefoneer on* . 
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*..v 
Ongehoord schandaal op sociaal gebied 

Z oals velen onzer lezers wellicht weten, bevindt zich 
te Oosterweel bij An twerpen , de zeevaartschool, de 

hogere zeevaartschool. Een scheepsmast met s tagen, 
'kraaiennest en katrollen, het uitzicht op een kronkel van 
de Schelde achter de dijk en een aantal lifeboten op het 
vest ingswater van het Noordkasteel - een tot zomerbad-
plaats omgevormd fort - geven onmiddellijk de sfeer en 
het kader waarin een zeevaartschool zich moet bevinden. 
Binnen in de grote gebouwen is het koper gepoetst zoals 
dat alleen maar op schepen door zeelui kan gepoetst 
worden. 

SCHOOL-LOPENPE 

ZEELUI ONTVANGEN 

GEEN RODE DUIT 
Het was niet onze bedoeling 

een bijdrage te brengen over 
de zeevaartschool. Volks
vertegenwoordiger Reimond 
Mattheyssens en uw reporter, 
hebben deze inrichting een 
drietal keren bezocht in ver
band met de sociale toestand 

Verstoken 

van wedde, 

werklozensteun, 

wachtgeld. 

kindertoeslag of 

geboortepremie. 

van een bepaalde groep leer
lingen nl. deze van de kate-
gorie der onderofficieren
werktuigkundigen, die —• na 
een bepaalde tijd gevaren te 
hebben — weer school moeten 
gaan lopen om op te kunnen 
klimmen m rang. 

• Anderhalf jaar school 

Wie in een vakschool, een 
A2 of A3 diploma behaald 
heeft kan als werktuigkundi
ge aan boord van een schip 
gaan en wordt ingedeeld bij 
de onderofficieren als assis
tent-werktuigkundige. Er be
staan dan twee mogelijkhe
den, ofwel blijft deze man 
heel zijn verdere leven als 

geslaagd eksamen, « tweede » 
wordt. Deze « tweede machi
nist » dient vervolgens weer 
een jaar te varen als wacht-
o-veviCe om dan opnieuw zes 
iXiaanden school te gaan vol-

• Wantoestanden 

Kan men zich dat inden
ken ? Gezinnen van vijf kin
deren, waar geen loon, geen 
werklozensteun, geen kinder-

nen bolwerken op financieel 
gebied. Huizen worden berent 
om het gezin in leven te hou
den. Sommigen gaan inwonen 
bij familieleden om het zo 
goedkoop mogelijk te doen. 

De weduwen van zeelieden. 

gen ten einde de graad van 
«eerste» te kunnen bereiken. 

• Sociaal schandaal 

Bij ons bezoek aan de ho
gere zeevaartschool te Ant
werpen, waar 56 aspirant
tweede kl^s-officieren en 27 
aspirant-eerste-klas-officie-
ren de kursussen bezoeken, 
hebben wij kunnen opmerken 
dat niet alle kandidaten tot 
het « twintiger-tipe » behoren. 
Er zijn bij de sohoolgangers 
mannen die meer dan tien 
jaar vaart achter de rug heb
ben er zijn mensen bij die 
een gezin hebben waarvan 
sommigen met vijf kinderen. 

En nu komt het sociaal 
schandaal: deze zeelieden, die 

REPORTAGE 
door 

Staf de Lie 

onderofficier vaien, waarbij 
hij het tot de graad van derde 
werktuigkundige kan bren
gen, ofwel kan hij in de of-
ficierenklasse geraken met 
de graad van tweede of eer
ste werktuigkundige, maar 
dan dient opnieuw naar 
school gegaan te worden. Na 
een vaart van 24 maanden 
komt dan een schooltijd van 
een jaar, zodat men, na ef" 

MN«« 

' 

om zich te kunnen vervolma
ken en vooral om te kunnen 
opklimmen in rang, waarbij 
zij ook meer wedde kunnen 
ontvangen, krijgen gedurende 
de schooltijd, die zoals wij 
hierboven uiteengezet heb
ben, alles bijeen anderhalf 
jaar in beslag neemt, geen 
wedde. Erger, zij trekken 
geen kinderbijslag, geen 
wachtgeld of werklozensteun! 

g^esneuveld tijdens de jongste 
chelijk pensioen... 

geld, waar gedurende ander
half jaar geen frank binnen
komt ? En dat is niet alles, 
ook de geboortepremie wordt 
niet uitbetaald, zodat er leer
lingen zijn die een maand uit 
de school weggebleven zijn 
om te gaan werken en toch 
de premie te kunnen ontvan
gen. Als vrij-verzekerden — 
want vermits men deze men
sen niet ala weddetrekkenden 
aanziet dient de ziekteverze
kering persoonlijk betaald — 
moeten zij jaarlijks 2400 F 
minimum afdragen aan de 
ziekenkas, die ingeval van 
ziekte slechts geneesmidde
len vergoedt. 

Natuurlijk heeft iemand die 
school loopt ook boeken nodig 
en dienen- ekstra-onkosten 
gemaakt te worden die uit 
eigen zak betaald moeten 
worden, want een studiebeurs 
wordt pas verleend nadat men 
m het eind-eksamen geslaagd 
is. Zij bedraagt dan 6000 F. 

Gedurende anderhalf jaar 
moet iemand die het tot eer
ste wil brengen dus op eigen 
kracht in zijn onderhoud (en 
dat van zijn gezin) voorzien. 
Het betekent niet alleen een 
loonverlies maar bovendien 
een ekstra-uitga-ve gedurende 
een tijd waarin men geen 
inkome-ten heeft. 

Welke wantoestanden daar
uit voortvloeien kan men zich 
licht indenken. Sommigen 
verlaten na verloop van tijd 
de school en gaan terug wer
ken omdat zij het niet kun-

oorlog, ontvangen een bela-

Velen gaan ook tijdens de 
naweek, karweitjes opknap
pen aan boord van schepen 
in de Antwerpse haven, om 
daardoor iets te verdienen. 
Begrijpelijkerwijze bevordert 
dit de studiemogelijkheden 
niet. 

• Verlof opsparen 
De meeste zeelieden trach

ten voor zij naar de zeevaart
school gaan, zolang mogelijk 
te varen om aldus het nodige 
geld te sparen. Dit heeft voor 
gevolg dat zij al die tijd als 
onderofficier varen en ook de 
daaraan verbonden wedde 
trekken, waar zij veel vroeger 
als officier het hogere loon 
hadden kunnen hebben. Ook 
het verlof wordt opgespaard 
zodat een gedeelte van de 

schooltijd als « verlof » wordt 
doorgebracht en uitbetaald. 

Dit is een zeer onsociale 
zaak, want het verlof wordt 
toch verleend als ontspanning 
na een periode van arbeid. De 
toestand is nu zo dat sommi
ge zeelieden gedurende drie, 
vier jaar praktisch niet van 
boord komen ! 

Al deze schandalige toe
standen kennen tenslotte een 
grote oorzaak : het niet aan
zien van de « leerlingen » als 
weddetrekkenden. Nochtans 
was de toestand voor de oor
log anders, toen kregen deze 
mensen namelijk de normale 
werklozensteun en de. sociale 
vergoedingen. Bewust laten 
de sindikaten deze mensonte
rende toestanden voortbe
staan, niet alleen voor de be
paalde kategorie van zeelie
den waarover wij het van
daag speciaal hebben, maar 
ook voor de varenden in het 
algemeen. De zeelieden heb
ben geen enkele verdediging 
langs de sindikaten om. Zij 
zijn overgeleverd aan hun 
willekeur en aan die der pa
troons waarmee de vakbonden 
een overeenkomst gesloten 
hebben : het kollektief kon-
t rakt voor scheepsgezellen en 
voor officieren, dat afgeslo
ten werd (wij tijpen letter
lijk af van de boekjes gedrukt 
door Excelsior in de Somers-
straat te Antwerpen) : « tus
sen de Belgische Redersver
eniging en de Belgische Zee
mansbond (B.T.B.). 

Deze B.T.B, is de Belgische 
Transportarbeidersbond, 6 6 , 
Paardenmarkt, Antwerpen. 
Wie iets van de sindikaten 
afweet, snapt waar het 
schoentje knelt. Over de ver
dere aehteruitstelling van on
ze zeelieden en o.m. over de 
45-urenweek, waarvan op zee 
nog op verre na geen sprake 
is (de 56-urenweek en de 64-
urenweek zijn nog van toe
passing) zullen wij het later 
hebben. Intussen zullen wij 
gemerkt hebben hoe de sin-
dikalisten van allerlei slag, de 
zogezegde verdedigers van de 
kleine man, gereageerd heb
ben op de tussenkomsten van 
onze verkozenen in de Kamer. 

WEGENS UITBREIDING DER ZAKEN GEVRAAGD 

voor Brussel voor de vlaamse provinciën 

VERTEGENWOORDIGER(STEK) 

aktief en goede verkoper - toekomst verzekerd - geen 

speciale kennis vereist. 

Minimumloon gewaarborgd -J- grote kommissies 

door firma gevestigd sinds meer dan 15 jaar. 

Voor verkoop van eksklusieve bureaumachines en materiaal 

Schrijven aan bureel blad nr 110 hetwelk doorzendt. 
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De zeelieden vo rmen een groep van onze arbeidende 
bevolking die niet zeer talrijk is. Vierduizend men

sen worden inderdaad door de s indikaten niet belangrijk 
genoeg geacht om een inspanning te doen voor h u n so
ciale lotsverbeter ing. Inderdaad, w a n t s inds het einde van 
de tweede wereldoorlog is het lot van de varenden er niet 
o p verbeterd. Voor de Volksunie is dat echter geen reden 
o m zich niet in te zet ten in het belang van deze mensen . 
Volksver tegenwoord iger R. Mat theyssens is dan ook een 
akt ie begonnen die in de eerste plaats gericht is op het be 
k e n d m a k e n - via de t r ibune in het par lement - van de 
meest ergerlijke wan toes t anden die bij de scheepvaar t nog 
bes taan en w a a r a a n de grote s indikaten wetens en willens 
schuld hebben. Schuld niet alleen door nalat igheid m a a r 
veel meer nog door een misdadige overeenkomst met de 
pa t roons . 

MATTHEYSSEISS 

BEGINT EEN 

Aktie voor E in zeemansloopbaan biedt niet altijd een gemakkelijk bestaan. 

zeelieden 
IJS DE KAMER 

ste oorlog op zee gesneuveld 
is, sneed het onderwerp aan 
van de weduwen van zeelie
den, omgekomen bi] de kel
dering van koopvaardijsche
pen tijdens de oorlog 40-45 
Onmiddellijk na deze oorlog 
waren er een achthonderd ge
valle», thans zijn er nog een 
driehonderd. De gezinnen van 
deze zeelieden. .,^gri;t,x§ftgSft^. 

TOESTAND IN HET 
ZEEVAARTONDERWIJS 

Volgens het statistisch jaarboek van het onderwijs , 
schooljaar 1959-1960, ziet de toestand er voor het on
derwijs in de koopvaardi j en de zeevaart , als volgt u i t : 

" I I I V 

r » l I V 

De aktie begon met een 
grondig onderzoek naar de 
oorzaak v. d. wantoestanden 
en daarom werden verschil
lende bezoeken gebracht aan 
de bevoegde instanties, even
als aan de zeevaartschool 
waar Reimond Mattheyssens 
en onze redakteur op buiten
gewoon goede wijze ontvan
gen werden, zovel door de di-
rekteur als door de leraars. 

• Talri jke klachten 

Tijdens de rusturen hadden 
besprekingen plaats en kon
den de leerlingen ^ vooral 
zeelieden die opnieuw school 
liepen om het officierenbre
vet voor werktuigkunde te 
kunnen behalen — hun be
zwaren naar voren brengen. 

Deze bezwaren waren zeer 
uiteenlopend, het werd een 
waslijst van klachten, die 
echter meestal terug te bren
gen zijn tot een enkele oor
zaak nl. het niet erkennen 
van de leerling-officieren in 
de werktuigkunde als wedde-
trekkenden. 

• Schoo labonnementen 

Zo waren er leerlingen die 
kloegen over het feit dat zij 
voor hun verplaatsing per 
trein of tram geen werkabon-
nement kunnen krijgen, maar 
een schoolabonnement dienen 
aan te schaffen. Wij hebben 
het verschil in prijs tussen 
de twee onderzocht en kwa
men inderdaad tot de over
tuiging dat de klacht ge
grond was. 

Het volgende voorbeeld zal 
dit duidehjk maken : Iemand 

dan twee duizend frank. De 
Belgische staat maakt er zich 
van af met te verklaren dat 
deze gezinnen niet onder de 
oorlogsslachtoffers vallen ' 

In een korte toespraak, vóór 
een honderdtal leerlingen 
heeft onze volksvertegen
woordiger verklaard, als begin 
van onze aktie ten bate van 
de zeelieden, de meest zware 
klachten te zullen naar vo
ren brengen in de Kamer. 
Afgevaardigden van de leer
lingen zegden dat dit de eer
ste keer was dat een volksver
tegenwoordiger de moeite 
deed de bezwaren van de zee
lieden te onderzoeken, dat 

die per trein van Antwerpen 
naar Brussel of omgekeerd 
rijdt betaalt voor een school
abonnement 420 F per maand, 
voor een werkabonnement 
375 F. Per drie maanden lig
gen de prijzen als volgt : 
Schoolata. 1.260 F, werkab. 
1.115 F. Ook bij de buurt
spoorwegen is er een even 
groot verschil : voor een af
stand van twintig kilometer 
betaalt men als werkman 
1.040 F voor drie maanden 
terwijl een schoolabonnement 
1.175 F kost. Het verschil 
wordt nog groter als men de 
prijs voor een volledig school-

GEGFAENS 

-k In 1960 hedroeq liet hedrag van de hczoldigin f/en 
der onder de ]).M. V.Z.K. ressorterende zeelieden 
402,3 viiljoen. 

•k In 1960 bedroeg liet aantal ui beidsdagen der onder 
D.M.V.Tl.K. re.isoi'terende zeelieden 1.212 duizend. 

ir ('/> 30 juni 1960 vielen volgende zeelieden onder de 
'.ociale zeherlieid. 
11 'erhlieden werlisters 

3.730 39 , 

^(imen hedrangt dit 3.769, waar rohjen.'i het rer.dag 
van liet /ï*. V.Z. er 2-i irerl;gererf ivarcn 

jaar bekijkt. Een schoolabon
nement kost aan de leerlin
gen waarover wij het hebben 
3.675 F terwijl een werkkaart, 
die wekelijks kan gehaald 
worden slechts 3.120 F zou 
kosten. 

• W e d u w e n Van zeelieden 

Een der aspirant-officieren, 
wiens vader tijdens de jong-

van de grote vakbonden nog 
nooit enige stap in hun voor
deel was gekomen en dat zij 
zelfs bij het indienen van 
klachten onder zvi'are druk 
gezet worden via de patroons, 
met wie de vakbonden onder 
een hoedje spelen, om de zee
lieden — die tussen haakjes 
gezegd geen stemrecht heb
ben — van de broodnodige 
sociale voordelen te beroven. 

IAVJLIC giaad ran de fclundaiie (yllus (12 tot 1-5 jaar) 
'^• '**4w»WiW«^^ diploma's 19Ö8-59 
Koopvaardij 79 -i.^r»»«*0.-
,Nf lil cpraart 36 10 
HDIJIK qnmd vcni de ielundaire cyllus (lö-lS jaar) 
J il^c II 11J 1 iinji II l')~)')-(i0 

Koopvaardij 154 
Scheepvaart 27 
Hogere cyldus (18 jaar en onder) 
Jnsch rijvingen 19-59-60 
Koopvaardij 273 

diploma's 19-58-59 
123 

diploma's 1918-59 
162 

Alles bijeen waren er — zo
als uit bovenstaande statis
tiek blijkt, in 59-60 dus 506 
leerlingen voor de koopvaar
dij ingeschreven in de ver
schillende scholen. 

In 58-59 werden 483 diplo
ma's afgeleverd. Het aantal 
leerlingen is betrekkelijk wei
nig want naar men ons ver
zekerde zou de vraag op dit 

ogenblik, het aantal beschik
bare gegradueerden overtref
fen. De toestanden op sociaal 
gebied voor de zeelieden in 
het algemeen en voor de 
werktuigkundigen die school 
dienen te lopen in het bijzon
der, zijn echter niet van aard 
om de jeugd aan te moedigen 
een zeemansloopbaan te kie
zen. 

Zefelfabriek 

Boterberg 

LEDEZIJDE . LEDE 

Al leenverdeler 

Engel & C° 
Eigen produkt ie 

Ui tgebreid gamma 

Aan huis geleverd 

Prospektus 

op verzoek 

TEL. (053) 225.60 

Voor leden 
• n abonnee* 

Volksunie : 

2 0 * / . KORTING 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

r 
PERFEKfE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

Tel. 33 9165 

G.BERGER 
SINT-JANSVLIET 19 
(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 
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NEEN - GILSON - GILSON - NEEN - GILSON 
ANTWERPEN (arrondissement) 
V.M.O. 

Zondag 29 april 1962 : deelnï-
mmg aan provnciale meeting en 
optochten te Gent, onder het mot
to « Neen aan Gi:son ». 
P rcg iamma : 

3 jeenkomst te 8 uur 15 op de 
F? \ denmarkt, Antwerpen 

ri uur 30 stipt vertrek naar 
G„it 

.Nemen deel aan deze tocht : 
XUe leden van de V.M.O. Ant-

we pen, Mechelen en Noorderkem
pen (eveneens de radiowagens). 

Alle leden van het muziekkorps, 
akmede de Vendeliers. 

Alle leden en simpatisanten uit 
Antwei-pen en omstreken, met of 
zonder wagen, wagens voorzien 
van de nodige slogans en Leeuwen
vaandel. 

Alle afdelingsvaandels van het 
arr Antwerpen (met dragers). 
Vertrek in Gent : 

Dampoort om 9 uur 30, 
9 uur 30 optocht doorheen Gent. 
10 uur 30 provinciale meeting in 

zaa! « Roeland ». 
13 uur gezamenlijk middagmial 

(etsn meebrengen) in lokaal « Ha-
zewind ». 

14 uur V M.O. bijeenkomst. De 
leden en simpatisanten kunnen 
dan deelnemen aan het provinciaal 
zan<ïfeest 

•'S uur optocht doorheen Gent. 
W' 'a rna einde. 

Vlaamse vrienden uit Antwerpen 
en omstreken, houdt nu reeds 'iie 
datum vrij Gent moet die dag da
veren van Vlaamse geestdrift ! 
V.M.O. werftochten. 

Zondag 11 maart , tijdens de 
worftocht te Borgerhout weerom 
144 nummers aan de man ge
bracht. Dank aan afdeling Borger-
ho'it voor de medewerking. 

Volgende werftochten liggen 
re^ds vast. 

18 maar t Hoboken. 25 maar t 
Burcht, 1 anril Berchem, 8 april 
Antwerpen West. en 15 april Niel. 
Oo 6 mei komt dan Boom aan de 
beurt. 

AVTWERPEN LINKEROEVER 

Pi-ote.stvergadering tegen de 
taalontwerpen Gilson OD maandag 
19 maart te 20 uur in de bovenzaal 
Tiil. Halewijn'aan ' 94, Atitwerpen* 
West. 

Soreker : Karel Dillen 
Alle Vlamingen van de Linker

oever worden ten stelligste ver
wacht. 
HOOGSTRATEN 

Woensdag 28 maart om 8 uur 's 
avonds, V.ü.-protestvergadering 
ook in deze keinpense uithoek, in 
de zaal van restaurant «De trami) 
bij Jos Schellekens, rechtover de 
kerk. Ingang langs de zijkant. 
Hier spreken onze vrienden Pro
vincieraadslid en boerenleider Lu-
do Sels, alsmede .Dr. Jur. Jo Bel-
mans. 

Zij brengen ook het ware V.U. 
gp'oof in dit gewest 

LOCHRISTIE-ZE VEN EKEN 

Zondag 18 maart openiuchtmee-
tings m beide gemeenten. 

DENDERLEEUW 
Dinsdag 20 maar t te 20 uur, in 

herberg « Stamcafé » in Gezelle-
s t raat 19a : Anti-Gilson-meeting. 
Spreker : Toon van Overstraeten. 

lEPER 
De laatste weken werden 3 anli-

Gi.sonmeetmgs gehouden, nl te 
Poperinge. Woesten en Watou Als 
sprekers traden op : de volksver
tegenwoordigers dr Van Leemput-
ten en dr. Wouters. 'plaaLEV volks
vertegenwoordiger dr Herman Le 
Compte evenals de propaganda
leider Toon Van Overstraeten 

Voor volgende week is een re
ceptie voorzien te leper, waar on
ze algemene voorzitter, Meester 
Frans Van Der Eist. nei woord zal 
voeren en de huldigt- politieke toe
stand zal toelichten 

Voor 6 mei. dag waarop s na
middags het provincinai zangfeest 
te leper plaats vmdl wordt m de 
voormiddag een grot^ Volksunie-
vergadering voorzien Nadere in
lichtingen hierovoT voigen nog We 
kunnen echter reed? mededelen 
dar de volgende sprekers zullen 
aanwezig zijn • Mr Van Der Eist, 
W'm Jorissen Leo Wouters dr 
Herman Le C3ompte 

ST KWINTENS-LENNIK 
Neen Gilson 

Op zaterdag 24 maart te 8 uur 
vindt een gi-ote volksvergadering 
plaats m herberg bij van Eeck-
houdt Vandersteenstraat 102 

Sprekers : notarts Talloen. ar-
chitekt de Coster en A. van Mal-
deren, 

WILLEKEUR TE MERELBEKE 

I ln het kader van onze anti-
Gilson aktie, zijn we, in het 
Gentse, ook begonnen met een 

I reeks openlucht meetings na de 
H. Missen. Tot hiertoe zijn er 
reeds verscheidene gemeenten 

I aan de beurt gekomen en liad-
den we voor 11 maar t twee 
meetings te Merelbeke voor-

I zien. Onze pappenheimers ken-

I nende, hadden we 14 dagen op 
voorhand de aanvraag voor 
Merelbeke ingediend. 

I Denk nu maar niet dat het 
schepencollege aangevoerd door 

I de beminnelijke burgen»eester 
Baron Pierre Verhaegen, laat
ste overblijfsel van een frans-

i dolle adel, de tijd gevonden 
had om daarop te antwoorden. 

I N een in Merelbeke hebben 
grote heren, grotere zaken te 
bespreken, en zeker geen tijd 

I om politieke tegenstanders ge
bruik te laten maken van de 
deniokratische vrijheid van het 

I woord. Toen ons provincie
raadslid Jos De Moor bij de 
gemeentesekretaris ging navra-

I gen hoe het ermee stond, kreeg 
hij als antwoord dat het niet 
toegestaan kon worden daar de 

I politiekommisaris die zondag
voormiddag afwezig zou zijn. 
We veronderstellen alhier een 

I onbekwaam politiekorps te heb-
ben, 5 agenten, veldwachter en 

I
een rijkswachtbrigade, waarvan 
geen enkel lid bekwaam kon 

TURNHOUT 
Protestmeting. 

Op zaterdag 17 maar t a.s. om 
3 uur 30 's namiddags spreken on
ze Algemene Voorzitter Volksver
tegenwoordiger Frans Van der Eist 
en Volksvertegenwoordiger Daniel 
De Coninck op onze grote protest
vergadering in liet i( Lindenhof », 
Sint Antoniusstraat. 

Ditmaal moet het Lindenhof te 
klein zijn ! We verwachten die dag 
gans het arrondissement ! 

Ook provincieraadslid Ward Ro-
lus zullen we die dag te Turnhout 
mogen begroeten. 

De vergadering wordt voorge
zeten door arr. voorzitter J. Van 
Bruggen. 

Ook meeting zijn voorzien fe 
Geel en -te Dessel. 

ZAVENTEM 
Op 29 maar t te 20 uur in zaal 

St Michiel. Stat ionstraat 103, pro
testmeeting met als sprekers : 
Wim Joriséen en Dr Anciaux. 

AKTïE 
OOST-
VLAANDEREN 
Provinciale Aktie Oost-Vlaande-
ren in Kanton KruJshoutem 

Op zondag 18 maars a.s. kol-
porteert arrondissement Aalst 
in Huise. 

Op zondag 8 april a.s. grote 
propagandakara\ aan in het 
kanton met vertrek om 9 uur 30 
aan de kerk van Zingem. 

Alle kaderleden en sympathi
santen worden dringend opge
roepen om hieraan deel te ne
men Geen enkel arrondisse
ment of plaatselijke kern mag 
ontbreken 

Propagandamateriaal zal ter j 
plaatse ter beschikking staan. 

Reisroute : Zingem (vertrek 
kerk 1 uur 30) - Ouwegem 
Huise - Wannegemlede - Kruis-
houtem - Nokere - Wortegem -
Bevere • Oudenaarde 

Op zondag 15 april om 10 "ur 
a.s. grote openluchtmeeting op 
de markt te Kruishoutem Ook 
hierop wordt een afvaardiging 
van ieder arrondissement ver
wacht, 

1 Alle sympatiiisanteu uit het 
kanton die aan de verdere ak-
ti e te Kruishoutem aktief wil
len meewerken kunnen zich 
melden bij : 

Guido Deroo, Raketstraat 6, 
te Gent (T 09-22.68.83); 

J a n Sleurs. Struifstraat 5, te 
Gent (T. 09-25.79.07); 

Gies Cosyns. Dorp, Kware-
mont (T. 055-381.61). 

gevonden worden om rapport 
van een meeting te maken. Dat 
kan tellen, en wat moet zulks 
worden wanneer onze kommisa-
ris eens meer afwezig zou zijn? 
Maar daar wringt het schoent
je niet. Pierre Verhaegen nog 
niet altijd niet bekomen van 
het verkiezingsverschot van 26 
maar t 1961, die een zijner ge
meentenaren in de provincie
raad verkozen zag worden, die. 
zelfde baron Pierre wil met al
le middelen de Volksunie be
letten in het openbaar het 
woord te voeren. Vandaar zijn 
belachelijke uitvlucht, zijn ver 
doorgedreven onbeleefdheid om 
provincieraadslid Jos De Moor 
niet te ontvangen Maar 
spijts zijn middeleeuwse wille
keur zal de Volksunie, die reeds 
sterk vertegenwoordigd is te 
Merelbeke, nog in sterkte toe
nemen. We hopen maar da t er 
zondag 18 maar t geen uitstap 
voor onze politiekommisaris op 
het agenda staat, zodat onze 
meeting ditmaal toch plaats 
hebben kan. Een zaak is ech
ter icker, baron Verhaegen zal 
er geen winst mee geboekt heb
ben, kleinzielige mensjes, om
ringd door eenzelfde soort, kun
nen onmogelijk ontzien wor
den. Na vandaag baron Verhae
gen komer er nog dagen en nog 
en nog en wie weet welke dag 
eens voor ons de mooiste zijn 
zal. 

ZEVENEKEN en LOCHRISTIE 
Op zondag 18 maar t worden in 

beide gemeenten no de bizonder-
ste H. Mis openluchtmeetings 
gehouden. 

AKTIE OOST-
VLAANDEREN 
in kanton Zele. 

Op zondag 18 maar t a.s. kolpor-
teert arrondissement St. Niklaas 
m Overmeire en Gremtaergen. 

Op zondag 25 maar t a.s. grote 
propagandakaravaan in het kan
ton met vertrek om 9 uur 30 aan 
de kerk van Overmeire. 

Alle kaderleden en sympathisan
ten worden dringend opgeroepen 
om hieraan deel te nemen Geen 
enkel arrondissement of plaatse
lijke kern mag hierop ontbreken. 

Propagandamater iaal zal ter 
plaatse ter beschikking staan. 

Reisronde : Overmeire kerk 
(vertrek 9 uur 30) - Berlare - Zele 
- Waasmunster - Grembergen -
Dendermonde - Appels - Schoon-
aarde - Wichelen - Schellebelle -
Wetteren (ontbinding aan Vlaams 
huis) . 

Op zondag 1 april a.s. om 10 uur 
grote openluchtmeeting op de 
Markt te Zele. 

Ook hierop wordt een afvaardi
ging van ieder arrondissement 
verwacht. 

Alle synH>athisanten uit het kan
ton die aan de verdere aktie te 
Kruishoutem aktief willen mee
werken kunnen zich melden bij : 
Mr. Guido Deroo, Rakets t raa t 6; 
J a n Sleurs; Dr. Van Boxelaere, 
Margote, Wichelen, of op het arr. 
secr. Rmgst raa t 29, Hamme. Tel. 
24.34.03. 

Gaan uw 
parlementairen 

U verknechten ? 

Zullen ze de hand lenen tot 
het oprichten van Franse 
scholen in Vlaanderen, tot 
het bestendigen van de sociale 
taalgrens ? 

Het hangt van U af! 

Ga de gangen na van de man 
voor wie ge gestemd hebt. 

Stort uw bijdrage voor de 

TWEEDE 
MARS OP 
BRUSSEL 

Vlaams Aktiekomitee Brussel 
en Taalgrens, 

Van Praetstraat, 28, Brussel 1 
P.C.R. 8659.76 

DIENSTBETOO 
ANTWERPEN 

VoSksvertegenw. 

R. Maiïheyssens 

ANTWERPEN 
Elke 1ste maandag en 3de ^ vni-

dag vanaf 20 uur m Peter Bénoit. 
Frankrijkiel 8. Antwerpen 

R Mattheyssens volksvertegenw 
BOOM 

Elke 2de maandag v d. maand 
Frans de Schut ters t raat 17. 

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

MECHELEN 
Elke 3de maandag van 19 uur 30 

tot 20 uur 30 m « Opsinjoorke » 
(Katedi-aal). volksvert Mattheys. 
sens-

BRABANT 

VOLKSVERTEGNW. 
D . D E CONiNCK 
HAACHT 

Elke tweede maandag der maand 
« De Wielewaal ». volksvert D de 
Coninck 
« De Wielewaal » M Pelgrims 

LEUVEN 
Elke 2de maandag der maand 

rond 19 uur. in het lokaal « Cris-
tal ». Parijsstraat 12 M Damel 
Deconmck. volksvert 
ST MARTENS BOUEGEM 

E'ke eerste üonderaag vanaf 20 
uur in het lokaal : « In de Sar-
ma », volksvertegenwoordiger D 
Deconmck. Achllle» Van Malderen 

LIMBURG 
SENATOR 
DIEPENDAELE 

GENK 

Elke 4de vrijdag van de maand 
van 12 uur tot 13 uur Spnator Die-
pendaele 

In cafe Hoevezavel te Water
schel 

HASSELT 
Elke 4de vrijdag van de maand 

van 15 uur tot 16 uur 15 Senator 
Diependaele. 

Hotel Warson, Stat ionstraat . 
EISDEN 

Elke 4de vrijdag van de maand 
van 13 uur 30 tot 14 uur 30 Se-

,,nator DiependaL,^|e ,̂, 
In hotel De Va;ik,\Oude Baan ." ' 

NEERPELT 
Elke 4de vrijdag van de maand 

van 9 uur tot 10 uur 30. Senator 
Diependaele. 

Hotel Neuf, Stationsplein 

OOST-VLAANDEREN 

berg « De K'ok ». Ma.-kt 4 (telef. 
055-'219 24) 

WELIGE 
Elke 1ste vrijdag cafe Cambrl-

nus. Grote Plaats (tel. 053-666 62) 
van 19 uur 30 tot 20 uur, senator 
Diependaele. 
ZOTTEGEM 

Elke 3de vrijdag van 10 uur 30 
tot 11 uur 30, Vlaams huis Sint-
Jorishof, Markt (tel. 09-70,10.52).. 
Senator Diependaele. 

Senator Diependaele Volksvert. Wouters 
AALST 

Elive 1ste vrijdag van 14 uur 30 
tot 15 uur 30, cafe « De Vriend
schap » Senator Diependaele. 

Tel : 053-26150 

DENDERLEEUW 
Elke 1ste vrijdag van 13 uur 30 

tot 14 uur Senator Diependaele 
In de herberg aan de G. Gezel-

lestraat 19a. 

EREMBODEGEM-TEKJODEN 
Elke 1ste vrijdag van 18 uur 30 

tot 19 uur cafe Lamme Goedzak, 
senator Diependaele. 
. Te l : 053-277.44. 

HAALTERT 
Elke 1ste vrijdag van 20 uur 30 

tot 21 uur. cafe Cmé-Novelty. Se
nator Diependaele. 

TeL : 053-256 75. 

KRUISHOUTEM 
Elke 3de vrijdag van 12 tot 13 

uur, senator Diependaele in tier-
berg-Eest « t K'oefke ». Hoogstr. 
1 (tel. 09-765.01) 

GËRAARÜSBERGEN 
Elke 3de vrijdag van 20 tot 21 

uur. senator Diependaele In hotel 
« Geeraard ». Lessen-^estraat 36, 
(tel 420 73). 

LEDE 
Elke 1ste vrijdag van de maand 

van 16 tot 16 uur 30 lokaal « Rei-
naert ». senator Diependaele 
NEDERBRAKEL 

Elke 3de vrijdag van 18 tot 19 
uur. senator Diependaele in her
berg « Belle-Vue », Neerstraal 20 
(tel 43.362) 
(tel. : 055-433 62). 
MNOVE 

Elke 1ste vrijd van 11 tot 12 uur 
cafe De Ster, Stationsplein, tele
foon 054-320.95 Sen- Diependaele. 
OUDENAARDE 

Elke 3de vrijdag van 14 tot 15 
uur. senator Diependaele in her
berg « De Laars », Hoogstraat 21 
(telef 055-319.24). 

EONSE 
Elke 3de vrijdag van 16 tot n 

uur, senator Diependaele In her-

ZOTTEGEM 
Elke iste zaterdag van 16 uur 

tot 18 uur. Volksvert. Leo Wouters 
op adres Ach Van Eeckhoutstr. 46. 
GENT 

1ste. 2de, 3de vrijdag te 20 uur-
In « Roeland », Dr, Wouters, volks
vert. 
MALDEGEM 

Elke 3de zaterdag van 16 tot 18 
uur in lokaal De Schouwburg. 
Volksvert. Leo Wouters. 

Tel : 053-227.31. 
NEVELt 

1ste zaterd. vanaf 18 uur bij 
Dr. Wannijn. te Nevel», volksver
tegenw Dr. Wouters 

Volksvertegenw. 
Van Leemputten 

AALST 
Elke 3de zaterdag van 14 tot 16 

uur, lokaal « De Vriendschap ». 
Volksvert. Dr van Leemputten. 

WEST-VLAANDEREN 

Senator Diependaele 
BRUGGE 

Elke 2de vrijdag van 15 uur 30 
tot 16 uur 30 cafe Vlissinghe, se
nator Diependaele. 

KORTRIJK 
Elke 2de vrijd. v d. maand van 

18 uur 30 tot 19 uur 30, cafe Bel
fort. Grote Markt 52. telefoon 056-
202 25 senator Diependaele. 

Volksvert. Wouters 
DIKSMUIDE 

Iedere 1ste maandag vanaf 19 
uur m het s Vlaams Hvils ». IJzer-
laan 83. volksvert. Dr. Wouters. 

KORTRIJK 
1ste maandag van 16 tot 18 Bttr 

Vlaams Huls Groeninghe, Dr Wou
ters. 
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PENSIOENREGELING 
o et probleem v a n de pensioenverdel ing in geval van 

scheiding is moeilijk op te lossen. Ongetwijfeld. Bij 
feitelijke scheiding kan een v r o u w aanspraak m a k e n op de 
helft van het gezinsbedrag dat aan haar m a n werd ver
leend. Dit leidt echter vaak tot pijnlijke toes tanden om
dat noch de ene noch de andere met het toegewezen be
drag leven kan. Doch de wetgever kon echter bezwaar
lijk ruimer zijn voor het gesplitste dan voor het normaa l 
verenigde gezin. V a n bij de oudste pens ioenwetgev ingen 
werden de wettelijk van tafel en bed gescheiden echtge
no ten ook als afzonderhjk pensioengerecht igden be
schouwd met elk h u n persoonli jke aanspraken . 

In de wet van 21 mei 1955 
echter — het levenswerk van 
de sedertdien in ongenade 
ge- of vervallen Troclet — 
werd op de meest onschuldi
ge wijze het persoonlijk pen

sioenrecht beperkt tot het 
geval van echtscheiding. 

Niemand scheen argwaan 
te koesteren tegen deze im
morele en anti-Vlaamse dis-
krlminatie. En nochtans ie

dereen weet dat in het alge
meen de traditionele Vlaam
se mens de echtscheiding als 
de uiterste maatregel be
schouwt. In het Vlaamse 
landsgedeelte beperkt zich 
in geval van zware onenig
heid de procedure meestal 
tot een scheiding van tafel 
en bed welke vanzelf de 
scheiding van goederen en 
ontbinding van de gemeen
schap tot gevolg heeft. Maar 
Troclet eiste « echtschei
ding ». Want het is nu een
maal zo dat het aantal ge
scheiden gezinnen in Wallo
nië vijf maal hoger ligt dan 
in Vlaanderen. Ze waren dus 
de zorgenkinderen van Tro
clet die daarenboven een 
premie uitloofde aan de vol

ledige en definitieve schei
dingen. 

PREMIE 
AAN BIJEENHOKKEN 

De speciale opmerkzaam-

de Waalse, omdat de Vlaam
se op dit gebied toch niets 
te zeggen heeft — zal er 
nooit voor te vinden zijn om 
aan de weduwe haar wedu
wepensioen, ook maar ge-

Wat met ïiet pensioen 
der weduwen? 

heid door de socialisten 
steeds betoond aan de wedu
we is veel minder ingegeven 
door de' liefdadigheid dan 
door de duistere spekulatie 
en vooral door de onkunde. 
De socialist - ik bedoel vooral 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

rans kolonialisme 
in Vlaanderen 

In Neerlandia, het maandblad van het Algemeen 
Nederlands Verbond, lazen we enkele cijfers over de 
Vlaamse positie in België. 

Wij geven hier sommige ervan weer 
Bevolking 

1858 

1957 

1858-1957 

Wallonië 
. 1.937.602 

(41,9%) 
.2.997.412 

(33,4%) 
1.059.810 
(54,7%) 

Vlaanderen 
2.238.825 
(48,4%) 

4.578.393 
(51,0%) 

2.339.568 
(104,5%) 

Arr. Brussel 
446.770 
(9,7%) 

1.385.831 
(15,5%) 
939.061 

(210,2%) 

Verhouding tewerkstelling tot 
arbeidspotentieel 3-12-'50 100,10% 

» 30-6-'58 98,95% 
Produktie in % Rijk 1953 36% 

» 1959 35% 
Gemiddeld 

bruto-uurloon okt '59 33,64 F 

83,52% 140,07% 
84,36% 141,95% 
44% 20% 
45% 20% 

28,30 F 29,02 F 

I 

Terwijl de bevolking van Wallonië op 100 jaar tijd 
maar goed met de helft verhoogde, verdubbelde die 
van Vlaanderen, maar verviervoudigde die van het 
arrondissement Brussel. 

Gedurende diezelfde 100 jaar schat men dat in 
Wallonië en te Brussel één miljoen Vlamingen kultu-
reel ten gronde gingen en verlransten. 

* * * 
Wat betreft de taalverhoudmgen zijn volgende 

cijfers uitermate leerrijk voor diegenen die menen dat 
het Nederlands onweerstaanbaar opdringt : 
Jaar Bij voorkeur Frans Bij voorkeur Nederlands 
1846 42,5% 57,5% 
1910 45,36% 54,64% 
1920 46,29% 53,71% 
1930 45,09% 54,11% 
1947 44,22% 55,78% 

VOOR B R U S S E L I S H E T Z E L F S 
DOODEENVOUDIG KATASTROFAAL : 
Jaar Bij voorkeur Frans Bij voorkeur Nederlands 
1846 32,46% 67,54% 
1910 51,31% 48,69% 
1920 60,81% 39,19% 
1930 65,06% 34,94% 
1947 74,44% 25,56% 

DE TAALVERHOUDINGEN 

IN DE CENTRALE STAAT 
Frans Nederlands 

Ambtenaren Ie kategorie 57% 43% 
Dienstplichtigen 33% 67% 
Officieren (lagere en hogere) 65% 35% 
Hogere officieren 88% 12% 
Opperofficieren 100% 0% 

IN HET ONDERWIJS 
Kleuteronderwijs 377o 63% 
Lager onderwijs 43% 57% 
Lager Middelbaar onderwijs 43% 57% 
Hoger Middelbaar onderwijs 45% 55% 
Hoger onderwijs 
(UniversiteitH-Hogere scholen) 57% 43% 
Universitair onderwijs 59% 41% 
Doctoraten en specialisaties 67% 33% 

SOCIAAL-EKONOMISCHE 
AANGELEGENHEDEN WaJl.— VI. Arr. Br. 
Bevolking 33,4% 51% 15,4% 
Daggemiddelte werkloosheid 
1952-1957 19% 70% 11% 
januari-oktober 1960 25,23% 64,15% 10,62% 
Tewerkstelling midden 1949 36,87% 39,42% 23,71% 

» » 1959 31,65% 43,21% 25,14% 

INVESTERINGEN 
I'aHiciiltere investeringen , ^ „ i . , >,o A^HUM^M -K» 

iih f/e rol(j van de onder-
, TT'«g.7i'e Ylanmse 11 nth. 

Pro. Prov. Prov. 
srlieidene ,., jxui ^iareilen... :'J2,1 % 50,4% 17/}% 
(Wetten. 19J.'j, 'J-J, "u. 
Totaal 9,372 miljard i')• 
Idem, juli 'Ö9 : / - ; , ; Ö % 39,98% 14,32 % 
Totaal tot 31-12-60. 
12,333 miljard F. 

V L A A M S BEDRIJFSLEVEN 
Het onderzoek van Dr H. Deleeck (« De Taaitoe

standen in het Vlaams bedrijfsleven 1959) in Oost-
Vlaanderen in de ondernemingen met meer dan 200 
werknemers wezen uit dat in 75% van deze onderne
mingen het Frans de taal is van de direktie, de be-
heerraad en de vergadering van de aandeelhouders. 

De betrekkingen van de direktie met het hoger 
kaderpersoneel was van 60% in het Frans, met het 
lager kaderpersoneel voor 50%, met de bedienden 
voor 35%, met de meestergasten voor 8% en met de 
arbeiders voor 2%. 

Dat is de beruchte taalslagboom, de sociale taal
grens. 

VERLIES ÉÉN MILJOEN 
Sinds 1830 schat men dat één miljoen Vlamingen 

in Wallonië en te Brusel door de verfransing ten on
der gegaan zijn. 

Een eerste grote verfransingsgolf was er na de hon
gerjaren omstreeks 1846. In 1856 wees de statistiek uit 
dat de bevolking van de Vlaamse provincies vermin
derde met 470 zielen Tienduizenden Vlamingen we
ken uit naar Wallonië en Noord-Frankrijk. De bevol
king van de Waalse provincies vermeerderde van 
1846 tot 1856 met 135.252 inwoners, hoofdzakelijk door 
Vlaamse uitwijking naar ginder. -

Die verfransing te Brussel en in Wallonië heeft 
zich onder het unitaristisch regime van de kleurpar-
tijen tot vandaag doorgezet. Elk jaar wijken duizen
den Vlamingen uit naar Wallonië en Brussel en gaan 
er ten onder. In 1943 zaten 43% Brusselse kinderen in 
het Vlaams lager onderwijs, thans 17%! Men rekene 
het maar uit op een bevolking van één miljoen. 

BESLUIT 
Als we één besluit mogen trekken dan is het de 

zwaarst mogelijke veroordeling voor het unitaristische 
regime en voor de kleurpartijen die het tot heden on
dersteund hebben. 

Uiterst zware veroordeling ook voor de vlaamsge-
zinde kiezers van die kleurpartijen, die medeplichtig 
zijn aan de ondergang van één miljoen Vlamingen 
door de verfransing en voor het half-kolonialistisch 
uitbuitingsGtelsel dat Vlaanderen blijft ondergaan. 

W.J. 

I 
I 

deeltelijk te laten indien ze 
hertrou^yt. 

Dat haar echtgenoot — en 
zij dus ook — een groot ge
deelte van het loon aan de 
sociale zekerheid afgedragen 
heeft is natuurlijk bijzaak. 
Men zou nog kunnen 
aannemen dat het hertrou
wen van een jonge weduwe 
de opheffing van het pen
sioen medebrengt zo haar 
man arbeidt, doch wanneer 
de weduwe hertrouwt met 
een persoon die zelf een pen
sioen geniet dat vaak lager 
ligt dan haar eigen weduwe
pensioen — verleent de wet 
— door deze afschaffing — 
klaarblijkelijk een premie 
aan het eenvoudig bij een-
hokken en is zij in andere 
gevallen de reden waarom 
bejaarde mensen, die elkaar 
nuttig zouden kunnen bij
staan, niet tot een huwelijk 
durven overgaan. 

OOK ONKUNDE 

Een weduwe waarvan de 
man zijn ganse loopbaan als 
arbeider doorbracht kan een 
weduwpensioen genieten dat 
thans 21.000 F bedraagt. Ter
wijl de weduwe van een man, 
die op heel zijn loopbaan een 
jaar bediende en één jaar ar
beider was. indien haar man 
een jaartje van het hieraan 
beantwoordend rustpensioen 
genoot (plus-minus negen
tienhonderd frank), een we
duwepensioen geniet van 
24.800 F. 

Dat is nog steeds het ja
renlang onbesproken werk 
van Troclet, leraar aan de 
sociale hogeschool van Mons. 
Oorspronkelijk was zijn wet 
zelfs nog straffer, want toen 
kreeg de weduwe 30 % van 
de laatste jaarwedde zodat 
ve'e waalse weduwen meer 
trokken aan een volledig ge
zinspensioen 

EN ONGELIJKHEID 

Bij de laatste pensioen
verhoging zal het ' ' iedereen 
opgevallen zijn dat de ge
zinspensioenen in veel klei
nere verhouding verhoogd 
werden dan die van de al
leenstaanden en weduwen. 
Het mag nog zo zijn dat de 
algemene onkosten voor al
leenstaanden bijna even 
'hoog liggen als voor een ge
zin van twee personen 

Toch is deze sociale over
weging s'echts .loutere oeen-
verblinding Zij bere dt een 
tweede phase waar n INDIEN 
NIET ALLE VLAAMSE 
KRACHTEN ZICH SAMEN
BUNDELEN de doodsteek zal 
worden toegebracht aan ü\e 
sociale vooruitgang in Vlaan
deren. 
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ANTWERPEN 

Groot propagandist-enbal onder 
hei motto « Zoals nooit tevoren ». 

Eregasten : Wim Jorissen en 
ecntgenote. 

Orkest : Stan Philips. 
Zaterdag 5 mei 1962 om 20 uur 

30 in de zaal « Palladium », Of
ferandestraat 42. Antwerpen. 

Toegangsprijs : 20 P. 
Bestel tijdig uw kaarten. Tel. 

39.92.06. 

Kuituur en Ontspanningskring 

«1 Tijl ». 

Biciit op woensdag 28 maar t e.k. 
in de grot« zaal van de V.T.B., 
St Jacobsmarkt te Antwerpen een 
grote Vlaamse lieder- en belcanto 
avond in met de medewerking van 
verscheidene gekende Vlaamse 
zangers en zangeressen, het geken
de Belcanto-kwartet : de sopraan 
Maria Michel — de mezzo-alt 
Louissette Garcia — de tenor Paul 
Schotsmans en de bas Arnold 
Brand, aan de vleugel begeleid 
door de heer Lucien Theuns. 

Werken worden vertolkt van Jef 
Van Hoof, Hullebroeck, Flor Pee-
ters alsmede Oude Nederlandse 
Volksliederen. 

Fragmenten uit operas van 
Blockx, Verheyden, Verdi, Mozart 
en Puccini, enz. 

De toegangsprijs voor deze uit
zonderlijke avond, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor onze 
propagandistische werking in Ant
werpen, is zeer laag gehouden. 

Kaar ten tegen 20 F zijn van nu 
at aan reeds te bekomen bij de 
verschillende afdelingen of kun
nen rechtstreeks bekomen worden 
bij de Hr Dierick Jan , Lange Lo-
zannast raat 77, te Antwerpen 

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

ANDEKLECHT 
Het kantonnaal sekretariaat van 

het kanton Anderlecht is voortaan 
gevestigd op het adres : Buffon-
s t raa t 104, Anderlecht (Brussel 7). 
Wij bedanken ook van har te de 
heer Arthur C , die om familiale 
redenen ontslag vroeg als sekreta-
ris, voor het degelijk werk da t hij 
voor onze Vlaamse parti j deed. 

BLANKENBERGE 

Muzikale Kameraadschapsavond 

Ter gelegenheid van he t afsclieid 
van een der beste plaatselijke me
dewerkers, r icht de plaatselijke 
V.U. afdeling op zaterdag 17 m a a r t 
t e 21 uur een Muzikale Kameraad
schapsavond in. 

Deze vindt plaats in de zaal Ober-
bayern, de Smet de Naeyerlaan 33, 
Blankenberge. 

Het orkest « Melodienband » 
speelt ten dans. 

Drank tegen zeer demokratisohe 
prijzen. 

Deelname in de onkosten : 25 P. 
Kaar ten bij voorbaat f,e bekomen 

in cafe « Oberbayern » te Blan
kenberge. 

Telefonisch te bestellen op num
mer 425.98. 

BRUGGE 
Naar bal te Blankenberhe. 

Te 20 uur vertrekt op de Burg 
een speciale bus naar Blanken
berge. Terugi'eis uit Blankenber
ge te 3 uur. Heen- en terugreis : 
12 F. 

Wij rekenen op een talrijke 
deelname ! 
|Wie doet er nog een duit in 't 
zakje ? 

En helpt de laatste put ten vul
len nodig voor de aankoop van de 
propaganda wagen. 

Schrijft in op een Ek-e-aandeel 
van 100, 500 of 1.000 F, of koopt 
een steimkaart van 20 of 50 F, 
door .storting op postrekening nr. 
4414.47 van J a n Van Tulden Ver
brand Nieuwland 25, Brugge. 

Sociaal Dienstbetoon. 

ledere zaterdag namiddag van 
17 tot 18 uur stelt de heer M. Le-
roy, kandidaat op de Senaatslijst 
zich ter beschikking in cafe Vlis-
singhe, Blekerstraat 2, Brugge 

Wie inlichtingen wenst of goede 
raad is steeds welkom. 

A.N.Z.-BRABANT 
Onder het moto « Vlaams Bra

bant leeft » richt het Algemeen 
Nederlands Zangverbond — gouw 
Brabant op zondag 25 maar t eerst
komende te 14 uur 30 het 4de Pro
vinciaal Lsntezangfeest in 

Dit gi-oots feest vindt plaats in 
« Palace Dancing » Van Ysen-
dijckstraat (Voltairelaan) te 
Schaarbeek. 

Emiel Hullebroeck, J a n Brouns, 
Wies Pée en Kamiel Segers zijn 
de dirigenten terwijl Zeereerwaar
de Pater Drs. Van de Walle de 
gelegenheidsredenaar is. 

Werken .eveneens msde aan he t 
welslagen : het A.N.Z.-koor Lie
ven Duvosel, de werkgemeenschap 
voor Volkskunst, en de Zilvsr-
meeuwtjes, vendel van het V.B.V. 

Na het feest is er een optocht 
naa r het borstbeeld van Emma
nuel Hiel alwaar een korte bloe
menhulde plaats grijpt. 

De toegangsprijzen zijn : 50 F 
(sbeunkaart), 25 F (algemene in
kom en 10 F (kinderen tot 12 jaar 
en jeugdgroepen). 

EVERE-SCHAARBEEK-
ST. JOOST 

Een werkelijke verrassingstom
bola met o.a. een radio, een schil
derij, een mooie reproductie van 
een ets van Dirk Baksteen, Volks
unie-sigaren en ruim een paar 
honderd andere prijzen wachten 
de deelnemers aan het gezellig sa
menzijn, dat op zaterdag 31 maar t 
om 19 uur 30 aanvangt in de Ami-
tié Liedsplein 35 te Schaarbeek. 

Al die prijzen werden geschon
ken door een paar tientallen 
Vlaamse zakenlui en neringdoe
ners. Als overtuigde Vlamingen 
danken wij hen door in het Brus
selse te kopen bij hen en door 
steeds overal een beroep te doen op 
overtuigde Vlamingen. 

Uit Vlaamse solidariteit groeit 
Vlaamse macht. 

Sthloss 
Wathenlmm 

Jehk 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAG 
WACHEfcUlEJ[MAD.WEIhLSTRASSI 

FIJN KOST p.v.b.a. POTHOEKSTRAAT, 142 
ANTWERPEN TEL. (03) 35.38.54 

GENT 

Vlaamse Kultuurkring. 
Wij nodigen alle leden en sim-

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

Worden ver.toond ; 
Brigands, voor Outer en Heerd 

en De Mars der 100.000 op Brus
sel. 

Dodenherdenking. 
Een dodenherdenking en hulde 

aan onze betreurde vriend en 
blauwvoeter Oswald Vandeianotte, 
op zondag 18 maar t om 11 uur 
heeft plaats te Destelbergen. De 
H. Mis m de kerk van Destelbergen 
wordt opgedragen door E P Bel-
derbos, met orgelmuziek opgeluis
terd door oud-blauwvoeter Rudi 
Sinia. Na de H. Mis korte plechtig
heid aan het gi'at met gebed, toe
spraak en bloemneerlegging. 

V.M.O. GENT 
Twee werftochten werden gedu

rende deze naweek gehouden. 
Kolportage van zaterdag met ge-' 

luidswagen te Zwijnaarde kende 
een gunstig verloop, terwijl nood
gedwongen op zondag 11 maart , 
gezien het verbod van het gemeen
tebestuur, een gewone kolportage 
zonder geluidswagsn te Merelbeke 
plaats vond, alwaar toch nog een 
beste verkoop van ons blad ge
boekt werd. 

OPROEP 

Door de medewerking ' van de 
V.M.O. Antwerpen s taan we m 
Gent s tar tklaar om met een eigen 
muziekkorps van wal te steken. 
We doen dan ook een warme op
roep aan alle liefhebbers om deel 
uit te maken van onze eigen mu
ziekkapel. Deze die lid willen wor
den gelieven zich zo spoedig mo
gelijk op te geven, naam en adres 
vermeldend-.aan ,ö&,V.44«a» vemmt- « 

"woordelijke K. Van Damme. Ook 
Gent mag ditmaal niet ten achter 
blijven. 

AANDACHT 
De voormiddag van hs t provin

ciaal zangfeest op 29 april e.k. 
vindt een propagandamars plaats 
doorheen de stad Gent. De V.M.O. 
Antwerper met hun muziekkorps 
neemj; er eveneens aan deel. Ver
trokken en verzameld wordt aan 
de Dampoort, zorg er nu reeds voor 
van deze dag iets speciaals te ma
ken. 

AGENDA 
Zondag 18 maar t opsnluchtmee-

ting te Merelbeke om 9 uur aan 
de dorpskerk en om 10 uur aan de 
kerk wijk Flora. Verzamelen om 
8 uur 30 Vlaams huis Roeland. 

Zondag 25 maart , openluchtmee
ting met kolportage te Zeveneken 
en Lochristie. 
GENT-EEKLO 
Te onthouden datum. 

Onze arrondissementele kaderdag 
vindt plaats op zaterdag 7 april te 
16 uur in het lokaal Vlaams huis 
Roeland. 

Er ontbreke di tmaal niemand 
van onze kaderleden. Oak de lezers 
van ons blad worden vriendelijk 
uitgenodigd. 

We verwachten U met veel voor
stellen en initiatieven voor de ver
dere uitbouw van onze partij in 
het arrondissement. 

HOEILAART-OVERIJSE 
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 
Feestavond. 

De « Vlaamse Vrienden Hout-
land en Gistel » hebben de eer U 
en Uw familie uit te nodigen, op 
zaterdag 31 m a a r t 1962 te 21 uur, 
op haar feestavond in de zaal 
« De Engel » te Ichtegem. ' 

Dansorkest : «D© Melorytmers». 
Kaar ten : vanaf 30 F. 

lEPER 
De vergadering op zondag 18 

m a a r t voormiddag in «het Zweerd» 
Markt, waarop . Mr van der Bist 

zou spreken, is uitgesteld tot '..p 
een latere datum. 

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. 

MERELBEKE 
Op 11 maar t vond een grote 

anti-Gilson voorlichtmhsvergade-
r ing plaats in het lokaal Berken
hof. 

Volksvertegenwoordiger Leo 
Wouters, in Watou op een tegen-
sprekelijk debat weerhouden, liet 
zich verontschuldigen en werd als 
spreker vervangen door provincie
raadslid Omer Van de Kerkhove. 
In een zeer gesmaakte uiteenzet
ting verduidelijkte Omer van de 
Kerkhove onze houding inzake de 
taalwetgeving. 

De talrijk bijgewoonde vergade
ring werd voorgezeten door de arr. 
propaganda leider K. Van Damme, 
die als "slot nog de enigs betrach
ting om in de korst mogelijke tijd 
federalisme te bekomen, bepleitte. 

OLSENE 
Zondag 4 maar t had te Olsene 

in de feestzaal « St. Pieter » een 
schitterend geslaagd zangfeest 
plaats met de medewerking van 
« St. Gregorius Zangkoor » de ko
ninklijke fanfare « De Leeuw van 
Vlaand'ren » en de jeugdfanfare 
« De Vrolijke muziekantjes ». 

Onder leiding . van Leon Van 
Der Donckt werd het een onver
getelijke avond, waarin de Vlaam
se liederen en vooral de wijsjes 
van Armand Preud'homme als 't 
ware werden uitgejubeld. Voeg 
daarbij de kunstvoüe illustratie 

i«4er u««lerei»«waamn~Etiwme Rsrmy 
en Wigbert Meheus met hun frisse 
kleuterschare het beste gaven, dat 
nog nooit in Olsene is te zien ge
weest. 

ZWIJNAARDE 
Opening Vlaams huis. 

Op zaterdag 10 maar t hebben we 
ons eigen huis geopend. 

De belangstelling was overgroot, 
zodanig zelfs dat velen geen p laa ts 
vonden in onze nieuwe zaal. We 
zijn verheugd eindelijk hier te 
Zwijnaarde een eigen pleister
plaats te hebben, die al onze men-
ssn verzamelen zal en een gunsti
ge invloed uitoefenen moet op on
ze verdere werking. Deze heuge
lijke dag vond plaats in aanwezig
heid van volksvertegenwoordiger 
Leo Wouters die de openingsrede 
hield. Het arrondissementeel be
stuur was vertegenwoordigd door 
provincieraadslid Jos De Moor, 
penningmeester Rik De Paepe en 
propagandaleider Kamiel Van 
Damme en voor de afdeling Gent 
de penningmeester Jef Moppe. 

We houden eraan de mensen van 
Zwijnaarde die weken aan een 
stuk gewi'oet hebben om van de 
zaal te maken wat ze nu is, una
niem te feliciteren. 

IN MEMORIAM 
Op 3 maar t 1962 werd in aan

wezigheid van talrijke vooraan
s taanden uit de Vlaams Nationale 
beweging, zoals onder meer Oud-
volksvertegenwoordiger Karel Lam-
brechts Oud Provincieraadslid 
F rans Van den Branden - A. Goey-
ens van V.O.S. Dr H. Boucherij -
en talrijke anderen uit alle Vlaam
se middens; de Heer Dr Viktor 
Servranckx ten grave gedragen. 
De aflijvige was in leven een 
volksgeliefd dokter der armen, 
een oorlogsvi'ijwiUiger 14-18 die 
gans zijn leven voor de Vlaamse 
zaak ingezet heeft, en er lichame
lijk door geknakt, zijn laats te 
krachten ook aan geschonken 
heeft. 

Wij nemen eerbiedig deel in de 
diepe rouw die Mevrouw Dr Ser
vranckx en de achtbare familie 
komt te treffen. 

GENT 
Zielemis. 

Op 8 april te 8 uur voormiddag 
in de kerk der E.E.P.P. Dominika-
nen. Holstraat, zielemis voor Dr 
Borms. Te 10 uur 30 in feestzaal 
Roeland, herdenkingsstonde. 
Jubileum. 

Vanwege de Volksunie hartelijk 
proficiat bij 60 jaar jubileum (dia
manten) Mr. en Mevr. L. Vermei-
ren-Janssens op 10 februari. 

lïf 
ZOEKERTJÜ 

Oudstrijder 41-45. gehuwd. 2 
kinderen, 41 jaar oud, zoekt drin
gend werkgelegenheid als huissier, 
nachtwaker, licht magazijnwerk, 
reiziger met vergoeding, portier, 
werk thuis en dergelijke meer. Ne
derlandstalig, Frans, Duits, noti
ties van Engels. 

'Schrijven bureel blad onder 
S.M.P, 

Alleenstaande heer zoekt werk-
vrouw, alleen voor de zaterdag. 
Brusselse agglomeratie 

Schrijven P. R. sekretariaat, 
Maur. Lemonnieilaan 82, Brussel 
of zich aldaar aanbieden. 

Wordt gevraagd herstelster van 
linnengoed, zich bevragen sekreta. 
r iaat , Maur Lemonnierlaan 82, 
Brussel. 

En bloeiende tabak- en papier
winkel kan tegen gunstige voor
waarden overgenomen worden m 
Etterbeek. Wegens familieomstan
digheden wordt hier aan jonge ge
zinnen een buitenkans geboden. 
Telefoneren naar (02) 34.43.07. 

Indien iemand uit het Brusselse 
binnenhuisschilderwerk wenst te 
laten doen door een degelijke 
schilder, komt hij steeds terecht 
door te .schrijven naar Torfs A., 
Lambiottestraat 133, Schaarbeek, 
'die overmaakt of door te telefone
ren op 33.13.30. 

V.U.-!id zoekt betrekking als 
vertegenwoordiger of publiciteits
agent. Beschikt over eigen wagen. 
Gpdane studies : lager middelbaar 
en 2 jaar gelijkgesteld A 2 - Tech
nisch onderwijs. Zeer goed be
spraakt. 

Schrijven : Sekretar iaat Volks
unie - Dendermonde, Rmgs t raa t 
29, Hamme. 

Dienstmeisje ' gevraagd, St. J a n s -
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 van 
boekhouding 

Schrijven bureel blad 

Producent van de nieuwe Ot-
tox-Soepen in poeder, pasta in kor
rels zoekt autonome insiqus voor 
gans he t Vlaamse land. Schrijven 
of telefoneren aan : A. Otten, 
Meirheide 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 

Schiijven 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 num
mer J.T. 107. 

Gasthof (« AD PUNDUM », cafe-
res taurant ERWETEGEM, vraagt 
gezin voor gerance, deftig, voor
naam. Geen kapitaal vereist, ken
nis van burgerkeuken vereist. 

Telefooimummer 09-70.05.25. 

SCHAARBEEK \.. 
V.U.-er wenst te verhuren 5 ' 

aan VI. voelende pers. • , 
Huisdeel bev. eetplaats, • \ 

, slaapkamer, keuken, badk . ,5^ 
mooie bovenrek, W.O., kl. k e l - j 
der, 2de verdiep. Bellen 16.97.95 S 
aoormid. en n a 5 u. namid. Vrij • 
vanaf 1-4 of 1-5. • 
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JEUGD-TV 

11 ie ervoor rerantivoorJe-
hjh is dat verleden iceeJc tij
dens het jeugdprogramma van 
nonkel Bob en tante Ria een 
TV-spel van Alire Toen werd 
geprogrammeerd, u-e weten 
het niet. We hoeven het ook 
niet te weten. Bij flaters met 
dergelijie afmetingen heeft 
dat geen belang meer. ])ie 
zijn toeh voor rekening ran de 
hele BRT .' 

Eve)i stuntelig en minder-
icaurdig werk als « Kritsrha 
en KrotscJid, de ruinitevaar-
ders » hebben we in ons hele 
leren nog niet gezien. En a-ie 
denlt dat de twaalf-jarigen 
dat met vierkev, die moet 
eens met Vlaanderens jeugd 
in het rijtje gaan zitten en 
naar-fiet jeugdunr kijken. Hij 
zaJ ii-el heel snel lieel anders 
denken .' 

H e iicbben (iii\ fijden.s de 
vilzeiiding tevergeefs afge
vraagd met wiens roeten ze 
dam nu eigeiilijl aan liet spe
len iriiren : iii< f die run de 
helastingbelali I , die duin rooi 
in zijii zal, moet si hielen, of 
met die van de jonge toi -
schouireis, voor irie het pio-
giamina in fcitr hctlemd ua-.'' 
Het tweede /N ZO mogelijk iioi/ 
enjer dan hef eer.^te. 

« Hel) je gezien hoe liun 
ogen dichl vie'len? » vioeq de 
agent op het einde van het 
stuk. Hoe Ion hij hef zo -re
ten f 

ZACHARIAS 
Ze-fr tof ons . genoegen,'• en 

vast ook tot tevredenheid van 
veel andere kijkers, is het fo-
neelffnk van Afhol Fugaid 
«. 7,acliailas, mijn broeder » 
vorige u-eek niet uitgegroeid 
tot een ellenlange reeks een
zijdige, hatelijkheden tegen 
de Zuid-A f rikaanse republiel 
van premier Verwoerd. 

We li'ouden namelijk niet 
van zondebokken in de inter
nationale politieke fauna, 
want er zit, 'menen u-e, veel 
te veel sehijnheiligheid vast 
aan jlat internationale koor-

KASTKIAAR 14,50 F per k i lo 
HALFKIAAR 12,50 F per ki lo ! 
WINDDROOG 7,50 F per k i lo 
20 % kor t ing voor proefwas 

Voor dienst kastklaar 
en hal fk laar. 

Wasserij PERFECTAl 
Paardenmarkt, 20 i 

Antwerpen 
Tel. 32.27.12 

Houder van een technisch ; 
wasbrsvet « Cenefra » I 

waarborg voor m in imum sleel • 
en hoge wi the idsgraad. ; 

Voor le iers en toekomstige lezers ! 
van de Volksunie, voor • 

An twerpen en randgemeenten, ; 
ook na 6 uur 's avonds. ï 

gezang van e Houdt de dief Is. 
Het lag er meer dan vin-

gerdik op dat Tone Brulin en 
Hubert Van Herre-weghen er 
deze maal werk van gemaakt 
hadden, hierbij dan niet wei
nig geholpen door het talent 
van de A'oord-Xede Inlandse 
Otto Sterman, en door ds 
kwaliteiten run hef werk zelf. 
Het zou eigenhjL om echt-

geld door zijn tegenspeler 
(naar onze zeer bescheiden 
mening altans), •maar hij 
speelde toch voortreffelijk 
zijn rol. Hat resultaat van 
dat alles was dan ook in ver
houding tot de gezamenlijke 
inspanningen : een toneel-
avond, zonh de Vlaamse TV 
er ons duin i/miiis alleen maar 
ria de .\ TS pleegt te brengen. 

jeugd ». 
uit h.'t l.V.-programma « Vrije-tijdsbesteding \oor de 

vaardig ran onzentirege :i/ii. 
als we hier ook niet even de 
prestatie van f.co lieyci<t in 
de b'oemefjei zouden zeilen. 
I)c man iviid u-cl iivcivh ovci vleii-

\ iiii hel beeld u os deze 
m/uii' eveneins ircil gemaakt: 
het was, nul tnmehjk- veel zin 
voor af wissel III Ij. mooi en be
weeglijk en lil dl l/e vol heel 

wat beter dan wat ivij hier in 
het binnenland gewoon zijn. 
Dat men de beide akteurs als 
het ware op een stelling had 
geplaatst, droeg er niet wei
nig toe bij om het nodige le
ven in het geheel te steken. 

Proficiat, mijnheren Beeck-
man, Brvhn en ] an Herre-
weghen .' 

CIRCUS 
II ie zich vorige zondag in 

een gemakkelijke zetel en 
voor zijn klein scherm had 
neergevleid in de stellige 
overtuiging met de aange
kondigde cirkiisvoorsfelling 
eens een aangename zondag
avond te kunnen doorbrengen, 
die was er nog eens aan voor 
zijn moeite. In eindeloze ver
veling slc( jife het progiamma 
ons run II illg RgbeijFs ge
temde beien, lot o/i de di.jiid 
versleten nummer, naar « 'I he 
Talo Boys » springgroep, zo 
mogelijk nog verder versleten, 
om te eind-igen op de fiets ran 
de tiree Antalias, zelfde be-
•meA-ing. De koorddanser, 
T Ifi, IS een straffe veni, ninor 
evenmin als één zwaluw de 
lente maakt, redt één akro-
baaf ecu circusvoorsfelling. 

FESTIVAL 1962 
Het « Festival van het 

Duitse lied 1962 » is ook 
weerail achter de rug, Cong 
Frnboest heeft het gehaald 
(dut ivist.cn we al lang, nit-
liiurlijl) en het wachten is 
nu' »f/ w~»ti '-(ir'4e'iAKY'i"n)%iiri/ 

gaat gebeuren. Gaat Cong die 
niypte zege voor de Sud-West-
Fnnk nog eens overdoen of 
zail ze die eer aan anderen, 
moeten overlaten '1 Dat moe» 
ten we vanzelfsprelend af» 
wachten. 

Wat nu het Duitse festival 
zelf betreft, we menen dat on
ze oosterburen tevreden kun
nen zijn over de liedjes-oogst, 
die ze deze maal konden bin
nenhalen. Persoonlijk begrij
pen we wel niet u-at al die 
juryleden gezien hebben in 
« Die Wege der Liebe », dut 
ze tweede hebben geklasseerd. 
Maar, zoals gezegd, het is on
ze persoonlijke mening. Ie
dereen mag over die zaak den
ken zoals hij verkiest daar
over te denken. 

Dat de overgrote meerder
heid van de liedjes over de 
liefde handelde, dat pleit 
noch voor de Duitsers in hei 
algemeen, noch voor de deel-

. nemers in het bijzonder. Dat 
betekent met dat we tegen 
liefde als zodanig bezwaren 
zouden hebben. Geen van on
ze •zeldzaam wordende haren 
dat eraan denkt daartegen be
zwaren te hebben. Maar het is 
geen blijk van grote origina
liteit nog maar eens de liefde 
te komen bezingen, terwijl er 
m de icereld toch nog zoveel 
andere zaken zijn, waarover 
men een goede liedjestekst 
kan schrijven. Brassens. bv., 
die zaagt toch ook niet altijd 
over liefde - liebe - lore -
amour - amore - enz - enz ^ 

Maar ja, « die Wege der 
Liebe sind wunderbar », niet^ 

I V B. 

< « J t ^ ^ ; . t U . 

ams toneel in TV 
T n d e « S t a n d a a r d » v a n 2 2 / 2 3 ju l i 1961 b e s p r a k H u i b 
•i- D e j o n g h e h e t k o m e n d t o n e e l s e l z o e n in d e V l a a m s e T V , 
e n h i j b e s l o o t z i jn p r o z a a ls v o l g t : « W a t t e n s l o t t e d e 
e e n a k t e r s b e t r e f t , z o u m e n h i e r z o v e e l m o g e l i j k V l a a m s 
w e r k g e v e n , e n a n d e r z i j d s o o k e x p e r i m e n t e e l w e r k p r o 
g r a m m e r e n . Bi]' d e z e z o u m e n d a n z o v e e l m o g e l i j k j o n g e , 
e n n i e u w e me/j '^en e e n k a n s g e v e n ». D e a r g e l o z e lezer 
k a n d u s m e t e e n l icht g e m o e d d o o r h e t l e v e n g a a n , w a n t 
e r w a s e e n e n a n d e r o p k o m s t . 

ze opzoekingren v indt de Ie- wordt onde r t ekend is noodza-
zer h i e ronder : keiijk geschikt voor de hu i s -

Nu van h e t toneelseizoen 
reeds een en a n d e r a c h t e r de 
rug is, n u hebben enkele 
Vlaamse a u t e u r s zware wa
pens in stell ing gebrach t t e 
gen de d i rekt ie van de V l a a m 
se TV in h e t a lgemeen en t e 
gen Hube r t van Her reweghen 
in h e t bi jzonder . J o h a n An-
t h i e r e n s van de « Post » heef t 
zijn wapens zeer s che rp i n 
gesteld, en tamel i jk erge d i n 
gen gezegd en l a t en zeggen, 
di t l a a t s t e d a n door de a u 
t eu r s L.-P. Boon, J. Chr i s -
t i aens . P ie t S te rckx en Jos 
Vandeloo. 

De echo van di t k a n o n g e 
bulder bleef n a t u u r l i j k n ie t 
uit , o.a. de « S t a n d a a r d » en 
« ' t Pa l l i e te rke » reageerden , 
u i t e r a a r d zeer verschi l lend 
van t o o n a a r d en i n s t r u m e n 
ta t ie . W a t is n u de w a a r h e i d : 
wordt er i n d e r d a a d geen 
Vlaams toneelwerk in de 
Vlaamse TV gespeeld, of is di t 
wel h e t geval ? Vooral
eer onze eigen m e n i n g op p a 
pier te ze t ten , zijn we eens 
g a a n nap lu izen wa t er gedu
rende . 1961 zoal a a n tonee l 
werk op ons s che rm ve r sche 
n e n is. Het r e z u l t a a t van on -

- Neder lands werk : - V laande ren ... 13,9% 
- N-Neder land 10,1 

- F r a n s : 20,3 
- Dui ts : 16,5 
- Engels : 29,1 
- Andere ( I t a l i aans , Russisch, Pools, 

Zweeds en Noors) 10,1 

100,-% 

Al le kenners en f i jnproevers van duits bier, 
l iefhebbers van « st immungsorkesten » 
v inden elkaar terug in het 

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF 

LEUVEN 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er Dortmunder TH IER, 
de echf-e Dortmunder 

mef de TWEE HERTJES ! 

We hebben in t o t a a l 79 
s t u k k e n geteld, w a a r v a n 11, 
zegge en schri jve elf, v an 
onze eigen Vlaamse bodem 
De gelukkigen h e t e n : C. J. 
Staes , W. Denijs, W. P u t m a n , 
F. Liedel, L. Vilsen, T. Brul in . 
V.van Kerkhove , A. Desmedts , 
H. Hensen, G. Mar t ens , G. 
Wal schap en Br. Walschap . 

Vindt de lezer d a t n ie t een 
beetje weinig ? Het kan toch 
nie t zijn d a t de Vlaamse a u 
t eu r s n ie t s meer te bieden 
hebben . Oh ja , h e t zal wel 
w a a r zijn d a t alles wa t a a n 
geboden wordt geen groot 
werk is. 

Maa r d a t wet t ig t nog nie t de 
onbeschofte m a n i e r waa rop 
de toneelsekt ie sommige a u 
t eu r s m a a n d e n in de kou Iaa t 
s t a a n , vooraleer op een e r n 
st ige m a n i e r te reageren . En 
da t wet t ig t ook nie t h e t feit, 
d a t diezelfde toneelsekt ie 
blijft rondlopen me t oogklep
pen op, l i t e ra i re en andere . 

W a t anderz i jds nog n ie t 
d i rek t wil zeggen d a t Vlaan
deren zijn l a te midde leeuwen 
doo rmaak t . 
Niet alles wa t door L.-L. Boon 

kamer , ooii al zijn de kinde' 
ren l ang n a a r bed ! 

Maa r 13,9% is te weinig 
en de geci teerde namenli js t 
d ien t d r ingend aangevulc 
m e t een ( lange) reeks na
men . De Vlaamse TV gelijkt 
v a n d a a g wel eens al te vee 
op een pr iva te klub, w a a r v a r 
de e igenaa r s de sleutel angst 
vallig voor v reemden verbor
gen houden ! 

MAZOUT 
• Gasoil Zone O 
• Lichte stookolie 
• Zone O 

• Min imum i 000 i 

• K W A . 1 
• en 

2 08 F 

1 64 F 

E . 1 

• 
• 
• 
• 
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BORGERHOUT 
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Aandachf 
RADIO 

Woensdag a.s. 21 maart ; 
te 19 uur 50 spreekt dr • 
Van Leemputten voor de • 
Radio. : 

„Taal toez icht" 
Men weet dat onze volksver tegenwoordiger voor Brussel 
de geldigheid der verkiezingen van 26 maar t 61 heeft be
treurt ~ voor wat zijn eigen ar rondissement betreft, op 
grond van ergerlijk en systematische over t reding der taal
wet ten bij de kiesverrichtingen. Spijts deze scherpe aan
klacht werden de verkiezingen goedgekeurd. 

TV 
Wat de uitzending « Ie - • 

der zijn waarheid » in de • 
r.V. betreft, wordt verder • 
onderhandeld om bij de • 
e.k. uitzending de V.U. te • 
laten vertegenwoordigen. • 

Volksvertegenwoordigers 
uit de 3 nationale partijen 
Van den Daele, Gelders en 
Van der Poorten hebben toen 
een wetsvoorstel ingediend 
om een parlementaire onder
zoekscommissie op te richten, 
die overtredingen zou onder
zoeken en nagaan welke 
maatregelen vereist worden 
om herhaling te voorkomen. 

De bespreking van dit 
wetsvoorstel werd herhaal
delijk uitgesteld omdat de 
minister eerst het advies 
wou inwinnen van de com
missie voor taaltoezicht. 

Nu liggen die verslagen 
voor, doch ze zijn diametraal 
tegenstrijdig voor wat de 
zienswijze der Vlaamse en 
franssprekende leden betreft. 

Er zijn twee verslagen met 
een soort overkoepelende 
toelichting door de voorzit
ter. 

Niet alleen over de feite
lijkheid van zekere overtre
dingen is men het oneens 
maar zelfs over de toepasse
lijkheid der taalwetten in 
verkiezings aangelegenheden. 

De • kamercommissie van 
binnenlandse zaken is niet te
min van haar kant eensge
zind overtuigd dat hier grove 
misbruiken hebben bestaan. 
Waalse leden hebben eraan 
gehouden uitdrukkelijk af-
keuriiig uit te spreken. 

In de schoot der kamer-

BEWEGINGSLEVEN 
FOTOTENTOONSTELLING 

ZOEKDIENST VOOR VERMISTEN 

Zaterdag, 31 maar t 1962, van 18 tot 18 uur. 
Zondag, 1 april 1962, \'an 9 tot 17 uur. 
In de zaal J. Clottens, 1ste verdieping, lokaal graaf van Eg-

iiont. Juut van Praets t raat 28, Brussel-Beurs. 
De tentoonstelling wordt ingericht door het St. Maartens-

onds Brabant met medewerking van het St. Maarlensfonds 
. an Antwerpen 

Men kan nieuwe vermisten aanmelden, foto's afgeven, in-
iichtingen inwinnen, verklaringen afleggen, enz. 

De tentoonstelling is open voor alle belangstellenden. 
Voor nadere inlichtingen : St. Maarlensfonds Brabant , 

Postbus 5, Brussel 24. 

Kultuur en Ont^panningskring 

« Tijl ». « 

Op zaterdag 10 maar t sprak in 
de zaal « Peter Benoit » voor een 
talrijk publiek de Heer Alfred 
Borms over de historische werke
lijkheid « Europa- ». 

Spreker werd voorgesteld door 
de heer J. Dierick die in zijn in
leiding het verband legde tussen 
de Europese roeping en de Neder
landse eenheid van ons volk, i.n 
beklemtoonde dat Europa slechts 
gezond - kultureel sen kan worden 
indien elk volk en dus ook het 
Vlaamse volwaardig - zelfstandig 
zou worden 

De heer Borms in zijn rijk his
torisch gedocumenteerde uiteenzet
ting beUchte de ontwikkeling van 
de Europese eenheid die volgens 
spreker zijn oorsprong gevonden 
heeft in de eeuwenlange tweestrijd 
van het jonge germaanse Rijk en 
de « Orbis Antiqua » in het begin 
van onza tijdrekening Hij legde 
verder de nadruk op de belangrijke 
bijdrage van onze knstelijke be
schaving in de ontvoogdingsstrijd 
van de Westerse volkeren om m 
het laatste deel van zijn betoog de 
roeping van de Nederlandse stam 
m het groeiproces van het eenwor
dend EuroDa t-e ontlpd^n. 

Op kunst en geestelijk gebied 
waar Vlaanderen steeds een pre-
ponderante rol heeft gespeeld in de 
geschiedenis ziet spreker een wis

sel op de toekomst Daarvoor dient 
echter ons volk '^•°ij;^t,j^^, w^yrtan 
van zijn Nedenandse zending. 
De heer- Borms beschouwt de kul-
turele autonomie als een dringen
de noodzaak en vindt het federa
lisme in ons land een uiting van 
konsekwent Europees denken en 
handelen 

Tijdens het debai dat op deze 
voordracht volgde kwamen ver
scheidene sprekers vooral het 
technisch aspekt van de verhou
ding Vlaanderen in het Europa 
van morgen toelichten. 

IMAZOUT] 
: : 
: gasolie 0.53 korting ; 

I * 1 
: lichte stookolie • 
• 0.46 korting : 
: ^ . : 
: Antwerpse omgeving : 
• met minstens IOC 3 1., • 
• andere streken met • 
: minstens 3000 liter. • 

I : 
: P R I M A L M A Z O U T • 

: KAREL UYTTERHAEGHE : 
[ WILRIJK : 
: TEL. (03) 49.55.29 ï 
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WETTEREN 

Vlaams Huls. 
Vorige week werd de Vlaamse 

Kring « De Reuzen » s tatutair op
gericht. Hij groepeert mensen van 
alle politieke overtuigingen. 

Onze lijstaanvoerder dr Wou
ters werd gekozen tot voorzitter. 
We vernemen thans ook dat het 
clubhuis van de Vlaamse Kring, 
gelegen op de Markt, geopend 
wordt op zaterdag 31 maar t in de 
namiddag. 

DIKSMUIDE 

Abonnementenslag. 
Is ietwat verslapt ingevolge de 

operatie « Neen Gilson » 
Vooral Vem-ne - De Panne en 

Koksijde dienen meer bewerkt. 
Vriendelijk- verzoek aan de plaat

s e l i j k e prgoagandisten en leden 
' °*^cl r 'eMis ' 'mnk m te zetten daar

toe. 
Van heden af slechts 150 F voor 

een abonnement tot einde 1962. 

Kiesbelangen. 
Een groot aantal belanghebben

den kregen hun rechten terug of 
hebben eerherstel bekomen door 
tussenkomst van de Volksunie
vertegenwoordigers of leiders. 

Velen blijven nog ten achter om 
hun geval te doen regelen; zij heb
ben ongelijk. 

Zich wenden te Diksmuide : 
' D tot Dr Wouters, volksverte

genwoordiger de eerste maandag 
van ieder maand, in het « Vlaams 
Huis ». IJzerlaan 83, vanaf 18 uur 

2) tot Burgemeester Lootens de 
derde maandag van ieder maand, 
in het « Vlaams Huis » vanaf 10 
uur 30. 

33) tot de arr. Voorzitter, J a n 
De Bondt, IJzer laan 42, alle dagen. 

EERNEGEM 

Zondag 25 maart , werftocht fe 
Eernegem. 

Bijeenkomst om 9 uur aan de 
kerk. 

De kolportage te Ichtegem was 
waarlijk een onverwacht succes. 
Ook Eernegem moet de normale 
verwachting overtreffen. Daarom 
zullen de groepsleiders en kamera-^ 
den die te Ichtegem zulk prachtig 
werk leverden, ook wiUen deelne
men aan de w^'f-o^ht t» Eerne
gem. 

Koekelare wordt vriendelijk ver
zocht teken van leven te geven en 
wordt eveneens verwacht 

VEURNE 
Woensdag 21 maart kontaktne-

ming in de « Plandria », Grote 
Markt om 10 uur. " 

DENDERLEEUW 
De kolportage van 11 maar t 

kende een vlot verloop ondanks 
het druilerige regenweder. 

140 nummers werden aan de 
man gebracht, op een goede uur 
tijds. 

Het eerste nummer van he t 
plaatselijk Kontaktblad der Volks-, 
unie kwam van de pers. 

Naast het voorwoord van onze 
plaatselijke voorzitter J a n Van der 
Weeën bevat he t nummer ook een 
« Aangename kennismaking », 
nieuws over de werking, enz .. Alle 
leden en abonn enten in Dender

leeuw krijgen dit blad gratis be
deeld. 

MECHELEN 
Voor een eivoDe zaal spraken te 

Mechelen : Ludo Sels. Dr Van 
Leemputten en Wim Jorissen. 

Voor deze meeting werden door 
onze propagandisten 5.000 strooi-
briefjes uitgedeeld. De propagan-
distenploeg neemt hier trouwens 
voortdurend uitbreiding. 

LIER 
Op de anti-Gilson meeting te 

Lier voerden Dr Van Leemputten, 
Wim Jorissen en Ludo Sels he t 
woord voor een te Lier uitzonder
lijk .talrijk publiek 

Heel wat steun werd opge
haald. 

MECHELEN 
Doorheen gans het ari^mdisse-

ment werd er de laatste weken ge
plakt zodat thans alle 40 gemeen
ten ongeveer bewerkt zijn. 

Anderzijds mochten tal van 
nieuwe abonnees en leden inge
schreven worden. 

MOLENBEEK-.TETTE 
Op vrijdag 9 maar t hield de 

Volksunie, gewest Molenbeek-Jette, 
haa r eerste voorlichtingsvergade
ring te Ganshoren. Een veertigtal 
mensen waren aanwezig zodat men 
wel van een succes kan spreken. 
Na een korte inleiding door gewes-

. telijke voorzitter J. De Eerlanger, 
nam de Heer A. Van Malderen het 
woord. In een kernachtig betoog 
somde hij alle redenen op waarom 
voor Federalisme moet geijverd 
worden. Als laatste spreker onder
hield volksvertegenwoordiger D. 
Deconinck de aanwezigen over de 
drie ontwerpen Gilson en hun ne
faste uitwerking op Vlaanderen. 

Na deze uiteenzetting werden 
door verscheidene aanwezigen 
vragen gesteld aan beide sprekers. 
Vooral het Vlaams comité van 
Ganshoren da t C.V.P. getint is, 
nam verschillende vragen voor 
zijn rekening. Op al deze vragen 
werd door D. Deconinck en A. Van 
Malderen een klaar en duidelijk 
antwoord gegeven. Na een korte 
oproep tot samenwerking en een 
omhaling om de kosten van de 
avond te dekken, werd deze zeer 
gpslaagdp vergadering gesloten. 

commissie is nu een subcom
missie van 3 leden aangesteld 
om de tegenstrijdige versla
gen der commissie voor taal
toezicht te onderzoeken. 

De minister hoopt onder
tussen door zijn 2de wets
ontwerp de aanaangeklaag-
de grieven te ondervangen. 

Voor een deel echter zal 
zulks erin bestaan de vast
gestelde overtredingen te re 
gulariseren door wat hij fa
ciliteiten noemt. 

We zijn benieuwd om te 
weten welke de verdere silak-
kengang zal zijn van het 
wetsontiwerp, en hoe men he t 
zal trachten te begraven. In 
alle geval hebben we hier 
een voorbeeld van encommis-
sionering dat ons herinnert 
aan de fameuze grievencom
missie van 1857. 

Meer en meer is het dui
delijk dat het land grondig 
verdeeld is over de Waals-
Vlaamse verhoudingen. 

De enige uitweg hieruit is 
het verlenen van meer en 
meer zelfbestuur voor de 
twee landsgedeelten. 

Zou het voorstel Verbaan-
derd - Van der Poorten geen 
heilzaam middel kunnen zijn 
dm de taaitoestanden in 
Vlaams Brabant heel wat op 
te klaren en het Vlaamse 

Volksvert. De Coninck. 

gedeelte te onttrekken aan 
de onduldbare kolonisatielust 
der Brusselse Franskiljons ? 
Men weet dat Verbaanderd 
beoogt het huidig arrondis
sement Brussel te splitsen in 
3 bestuurlijke en kiesarron
dissementen = de Brusselse 
agglomeratie, Halle en Vil
voorde. 

Er is heel wat deining ron
dom deze beweging van los
making. 

D. De Coninck. 

: WESTHOEK ! 

• Voor aankoop van villa of bouwgrond te 
• ST. IDESBALD - KOKSIJDE - OOSTDUINKERKE 
: wendt U tot het 
ï ENIGE Vlaams agentschap van de Wesfkus» 

i VIKING 

u.vJINKLIJKE BAAN 306 
3t IDESBALD-KOKSIJDE 
'EL. 058/216 15 
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L.V.T.: 

kreatie van 

(iDE RATTEN)) 
D e k e u z e v a n « D e V r e k )) v a n M o l i è r e , d i e t h a n s in d e 
K . V . S . w o r d t g e s p e e l d , k u n n e n w e n i e t b i j t r e d e n . A l s 
m e n k l a s s i e k e r s w i l s p e l e n , z o u m e n , n a a s t S h a k e s p a e r e , 
K l e i s t , G o e t h e e n C a l d e r o n , a a n d e N e d e r l a n d s e k l a s s i e 
k e r s k u n n e n d e n k e n , d a a r <( L ' A v a r e » n o g a l l e e n i n 
F r a n s t a l i g e s c h o u w b u r g e n k a n e n m o e t g e s p e e l d w o r d e n , 
o m d a t h e t h u n p a t r i m o n i u m is . 

« De Vrek » is d r i e h o n d e r d 
j a a r oud en vers le ten : we 
k u n n e n er n i e t m e e r om l a 
chen . Zelf de t r ag i sche m o t i e 
ven , w a a r H a r p a g o n zi jn k i n 
d e r e n onge lukkig m a a k t , o n t 
r o e r e n n i e t meer . He t i n t r i -
gespel is t ame l i j k m a t en h e t 
slot, m e t de avon tuu r l i j ke en 
onwaa r sch i j n l i j ke h e r k e n -
n ingsscene , is er m e t de h a 
r e n bi jgesleurd. He t z w a a r t e 
p u n t l ig t in de k a r a k t e r t e k e 
n i n g v a n h e t hoofdpersonage , 
des t i jds door Molière zelf g e 
speeld en h e t enige d a t een 
bl i jvende w a a r d e heef t . 

* W a a r o m moes t de regie 
weer a a n de f r ans sp rekende 
Louis Boxus worden toever 
t rouwd, m e t al le ve rkee rde 
gevolgen die h i e r a a n ve rbon 
den zi jn : f r ans ta l ige r e p e t i 
t ies , die voor de spelers 
s l ech t s v e r n e d e r e n d k u n n e n 
zijn, geldverspi l l ing, be led i 
g ing voor de ve rbonden r e 
gisseurs (of wil m e n h e t deze 
l a a t s t e beu m a k e n ? ) . We 
a a n v a a r d e n t en volle d a t er 
be roep g e d a a n word t op een 
v r e e m d regisseur ( F r a n s - , 
D u i t s - of Engels ta l ig) als h e t 
werkel i jk om een regisseur 
g a a t , ( en n ie t om i e m a n d die 
h e t s tuk zo zwaar k o m t «in
ze t t en») die een persoonl i jke 
visie op h e t werk heef t en er 
z i jn s t empe l weet op a a n te 
b r e n g e n ; m a a r h ie r b e g r i j 

pen we deze keuze nie t , die 
zich n i e t door iets speciaa ls 
— w a t onze m e n s e n d a n 
even tuee l n i e t zouden k u n 
n e n ? — heef t l a t e n k e n n e n 
of ge r ech tv aa rd ig d : d i t h e b 
ben we n u voor de 3e m a a l 
k u n n e n vas ts te l len . 

We zouden in t egendee l 
v a n een ve rkeerd r e z u l t a a t 
k u n n e n spreken , w a n t de 
ve r ton ing was a l lesbehalve 
ges laagd. N i e t t e g e n s t a a n d e 

WAARHEEN ? 
HUMBEEK . 

Op zaterdag 17 maart, te 20 aur 
30, geeft de pas gestichte Vlaamse 
Vriendenkring van Humbaek zijn 
eerste Lentedansfestijn in de zaal 
« Den Hollen Blok » 

Het orkest Ppter Philips speelt 
ten daws. .^«,.,,,1. 

Inkom 30 F. Geen prijzenverho-
gmg der dranken. 

GENT 
V.N.S.Ü. 

Ter gelegenheid van haar vijf
jarig bestaan richt de V.N S.U. 
iiaar eerst Lustrumbal in. Eit 
\indt plaats op woensdag 21 maar; 
te 20 i'ur 30 m het Vlaams Hris 
Koeland te Gent. 

Wij hopen dac talrijke sympati-
santen ons hun steun zullen ver
lenen door aanwezig te zijn op 
dit bal der Vlaamss leute, zodat 
wij nog een intenser werking 
kunnen voeren bij de Gentse s ii-
denten 

<5EGH A/v\p/\e:;N i S W E " ^ ^ ^ 

ymaMmfieMl^J^iiuée^uley dZenu. 
uit de druiven wan de v l a a m s e gemeenten 

OVERIJSE-HOEILAART 
in da Iscavallai 

_ EEN PRODUKT I S CA 
IN HOU e ; S0CI./40CI. H. R. BRUS.a«2.272 

VOOR ALLE INLICHTINGEN : 

ANTWERPEN : A.BORGS, 36, L a n t e e r n h o f s r a a t 
Borge rhou t — Tel. 30.04.23 

BRUSSEL : Wal te r Verhe i r s t r ae t en 
95, KL Molenstr . Ander l ech t T. 22.88.98 
83, I J z e r l a a n - Tel. 50749 

OOSTENDE : Jozef De Busschere-Decroos 
Hofs t r aa t Ib - Tel 761.16 

DIKSMUIDE : Vlaams Huis 
MECHELEN : Gielis « Café Op Sinjoor » 

Nieuwwerk, 1 - Tel. (015)14614 
BLANKENBERGE Huis Declercq Rober t 

13, Léon D u j a r d i n s t r a a t - Tel. 411.83 

sommige bewer ingen , l igt de r 
gelijk werk onze a k t e u r s n i e t : 
de opval lende k e n m e r k e n v a n 
de ve r ton ing w a r e n de gefor
ceerdheid en de o n n a t u u r l i j k 
he id ; een bekwame regie zou 
h i e r a a n zeker ve rho lpen h e b 
ben . Sommige ogenbl ikken 
w a a n d e n we ons in een lief
hebbersmi l ieu , w a a r i n h e t v e -
de t t ens te l se l gehuld igd wordt , 
of werd h e t s tuk gekozen, 
evenals de wil lekeurige n e -
venbeze t t ing , om N a n d Buyl 
op h e t voorp lan te b r e n g e n ? 
D a n is di t voor n i e m a n d erg 
vle iend. . . Ook N a n d Buyl 
k e n d e hoog ten en l a a g t e n : 
de wanhoopsscene in IV was 
er n a a s t , a l b e k l e m t o n e n we 
g r a a g d a t deze k a r a k t e r r o l 
h e m goed pas t . 

Het m a g e r a p p l a u s was in 
o v e r e e n s t e m m i n g m e t de 
w a a r d e van h e t s tuk en de 
n ie t ges laagde ver to lk ing : 
h e t geheel is als een spi j t ige 
vergiss ing te aanz ien . 

J.V. 

I T^ n da hehi/tgirekleude 
l.ieaiu' van « W'J SCHE-

I VE TOl'Ey » van Frans 
I Cools, en na liet suksesri jie 

onthflal dat te hemt n,l 
I aan « T)E KOORD I AS 

SFI.\0'A 1 )> iniarniee Fer-
I nand Handt poorter zijn 

debinif deed ui de 1 hiaiii-
I se tonecihtei ilum, nmdl 

ons door de direliie van 
I Jiet Laboratorium voor 
• Vlaatns toneel opnicmi 1 ( n 

I lreatie ejemeld, met luinu 
^an « DE RATTEX » ,,n, 

I d e jonge Antwerpse uiileur 
Roger Van der Velden. 
Ihienel liel Jiur niet om 

I een eersi&hng gaat, zijn we 
' henievwd of andermaal on-

I ze overtuiging zal beves
tigd worden dat het Vlaam
se toneel stillaan terug het 

I peil bereikt, waarop het 
met het uitheemse 'de rer-

I gelijking kan doorstaan 
« DÉ RATTEy » ,^. ,n 

I tegenstelling met de oot-

DIEÏSLAND 
EUROPA 

HET NATIONALISME VAN NU EN MORGEN 

Onder deze t i te l b r e n g t h e t I n de Kron iek v inden we 
p a s v e r s c h e n e n n u m m e r v a n enkele zeer i n t e r e s s a n t e c i -
D i e t s l a n d - E u r o p a een m e r k - t a t e n van de Luikse v a k b o n d 
waa rd ig r e f e r a a t w a a r i n vnl . leider R e n a r d . (Voor r edak t i e 
een poging g e d a a n word t om en behee r : H. Senaeve, 
h e t n a t i o n a l i s m e n ie t a l leen Schr iek 287, Eke ren 2) . 
t e v e r a n t w o o r d e n m a a r ook 
te s i t ue ren in onze huid ige 
m o d e r n e m a a t s c h a p p i j . Hier 
u i t s lechts één c i t a a t : « Wij 
m o e t e n h e t n a t i o n a l i s m e m e t 
k r i t i sche n o r m e n onder ogen 
d u r v e n nemen , o m d a t wij v a n 
m e n i n g zijn d a t de n a t i o n a 
l is t ische boodschap a a n de 
g e m e e n s c h a p nog a l t i jd ie ts 
be teken t . O m d a t wij de m e 
n i n g t oegedaan zijn, d a t de 
oplossing van de Europese 
krizis voor een ru im gedeel te 
in funkt ie van h e t volkse b e 
ginsel zal m o e t e n beproefd 
worden ». Verder is er een r e -
dak t ionee l a r t ike l over h e t 
kongres van de Vlaamse 
Volksbeweging, een a r t ike l 
van Dr. R. Raes over Dr. J. 
Goossenenae r t s Tach t ig , een 
a r t ike l van H. Tan rez over 
een « verzonken » volk enz. 

spronkelijle bed.,ehng van 
de sellIIjver, zo zegt hij
zelf, geen bijdrage gewor
den tot het avant-garde-
toiiul. iiiKiinaai nochtans 
zijn voorkeur uitgaat. Ook 
IS liet geen komedie, zoals 
dr titel zou kunnen doen 
veronderstellen. Van der 
I (hl( II hangt een realis
tisch, meestal iceerzinwek-
kend levensbeeld eg van 
I < II jong vieisje, dat zich-
(Ij opoffert in de verple-

!)inij I un haar zwakzinnige 
vader en broer, u-aardoor 
haar eigen leven totaal ont
redderd en afi/etak eld 
wordt, vooral icanneer een 
vreeiiidehng verschijnt die 
IKIIII bi tiding voni Itaar le-
reiislaak ondcnnijul eii m"t 
ineenstorting bedicnji. 

Met produktiere samen-
u-erling van de auteur en 
oiuh I impuls van regisseur 
Uailinus Hei remans, heeft 

« De ratten » veel laborato-
liiiiinverk doorstaan, roor-
(ih'er ( r aan de direkte 

I looibi niiliii If iiii iipvoering 
* werd gedac/it l, itemdelijk 

I zal nu de première rari « De 
Ratten » ijegeven ivorden 
op 1 la^^Ê^i aanstaande. De 

I rolvcidehnij : }fagda Van 
den 11 roei l, Ra f Vande-

I cioin/s, Flans Boenders, 
Gccit Vandenhussche en 

I Eddy Peeters. Inlichtingen 
en plaatshcspreking voor 

Ialle vertoningen van Studio 
LA'.T. (elke donderdag en 
zalei(hnj) : tel. 74.S8.97. 

VOOR DE 4 ' F E D E R A L E L A N D D A G 

TE W E E R H O U D E N DATUM : 

Z O N D A G 3 J U N I 

BOEKHANDEL VAN BOGHOUT-LOGIER 
J o r d a e u s k a a i 3, An twerpen . Tel. 32.21.53 PCR. 42.93.87 

GESCHIEDENIS VAN DE NEDEEL.'INDSE STAM (Prof. Dr. Geyl) 
Nu m 6 pockets van 52 F Eerste twee reeds verschenen. 

WILLEM VAN ORANJE (Prof. Dr. Van Boosbroeck) Gcb. 42 F. 
Een standaardwerkje voor ieder nationalist. 

STAF DE CLERCQ (Jan Eyck) Gen, 117 bl., foto's, 50 F. 
Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. 

VERSCHAEVE (J R. Hermans) Geb. 191 bl. Foto's. 65 F. 
Een merkwaardig boek over de Ziener ! 

HET VLAAMS NATIONALISME 14-40 (Dr. Willemsen) Gen. 424 bl. 
360 bl 
OnmisDaie üoKumentatie voor ieder VI. Nationalist. 

HET DAENSJSME (K. Van Isacker) Gen. 208 bl. Foto's. 147 F. 
Een steeds aktueel historisch werk. 

BLOEDGROEP O (Van Rietvelde) Geb 339 bl. 135 F. 
De eerste origineel-Vlaams? Oostfrontroman. 

DROOM EN DAAD — JORIS VAN SEVEREN (A. De Bruyne) Geb. 
420 bl. 80 loto's 350 F. 
He^ meikwaardigbte boek over do DINASO-leider. 

UW TOEKOMST • 
STAAT OP HET SPEL!: 

• 

Koop een biljet van de • 
• 

Afrikaanse j 

Loterij ! : 
• 

Misschien wordi U • 

MILJONAIR I 
• 

bij de t r ekk ing van de • 
4de t r a n c h e ; 

op 25 m a a r t te B inche • 
Pr i j s per Biljet 100 F [ 

Pe r Tiende 11 F • 
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16 
DE VOLKSUNIE 

DE NIEUWE 
Het was klaarblijkelijk meer dan noodzake

lijk. 
De C.V.P. heeft haar troepen samen geroe

pen : Walen, Brusselaars en Vlamingen. Daar
om kon het geen Oproep '62 heten, maar moest 
het een Appel '62 zijn. 

Zo een unitair woord verstaat iedereen. De 
gewone Vlaming althans na enige uitleg. 

Het unitarisme is een geest, geest die zich ook 
in de gemeenschappelijke Belgische woorden
schat weerspiegelt. 

W ij hebben er weer het een en 
het ander vernomen. 

Voorzitter Van den Boeynants las zijn parle
mentairen de les. 

Wat zegde hij ? 
« Zij moeten een voorbeeld zijn van toewij 

dmg, van onbaatzuchtigheid, van moed en van 
trouw » 

De C.V.P. parlementairen zijn dus geen voor
beelden van al die hoedanigheden. 

Wij wisten het. Thans geeft hun voorzitter 
ons gelijk. 

« Zwakheid, afvalhgheid en oppartunisme zul_ 
len streng beoordeeld worden » voegde V.D.B. 
eraan toe. 

Ook daarmee heeft de C.V.P. dus last. 
Dat herinnert ons een anekdote uit onze stu

dententijd. Een jonge parlementair was voor de 
eerste maal naar het parlement gegaan en we 
vroegen hem zijn indrukken <c Het zijn ginder 
allemaal vriendelijke mensen » zei hij ! Klaar
blijkelijk dacht hij dat de andere partijen hem 
zouden opeten. De man was echter zo blij met 
zijn ontdekking dat hij het de tegenpartij nooit 
lastig heeft durven maken uit schrik hun gunst 
te verliezen ! 

Zijn politieke loopbaan heeft dan ook niet 
lang geduurd Hij was geestelijk dood eer hij 
ooit parlementair leefde. 

Voor alle duidelijkheid voegde Van den Boey
nants eraan toe dat « niemand verplicht is 
C.V.P. mandataris te blijven of te worden, maar 
iedereen dient zijn verbintenissen na te leven ». 

Wij hebben net dezelfde taal gehoord enkele 
maanden geleden. Uit de mond van Omer Van 
Audenhove. 

C.V.P en P.V.V. zijn dus in hetzelfde bedje 
ziek. Hun volksvertegenwoordigers lijdeii aan 
parlementaritis. 

Zij missen de ruggegraat om boven de parle
mentaire profiteursgeest uit te groeien. 

Zo zijn ze. 

gen, het tegenovergestelde zeggen van hetgeen 
ze denken, en het tegenovergestelde denken van 
wat ze zijn ». 

Bij die woorden dachten we aan de achtbare 
Van den Boeynants zelf, die een maand terug 
zelf grof zondigde tegen hetgeen hij nu (bij an
deren !) aanklaagt. En wel toen hijzelf « het 
tegenovergestelde zei van hetgeen hij dacht », 
nl. tóen hij de Volksunie beschuldigde bij de 
verkiezingen in de Westhoek een akkoord te 
hebben gesloten met de P.V.V. ! 

Een akkoord met de partij van de Brusselse 
burgemeester Cooremans, die gans Brabant wil 
verfransen. 

Een akkoord met de partij van de « Vlaming » 
Van Audenhove, die een 15 jarenplan voor we
genbouw opmaakte zonder zelfs maar aan de 
E3 te denken. 

Een akkoord met de P.V.V. verdedigers van 
de kleine middenstand Maar met aan hun 
hoofd een Van Audenhove, minister in de vori
ge legering, die samen met Van den Boeynants, 
de gréndelwet op de warenhuizen afschafte. 

Een akkoord met de partij van Omer van Au
denhove, die thans tegen de verhoogde belastin
gen vecht, maar die deze zelfde verhoogde be
lastingen dagelijks voor de T.V. kwam verdedi
gen in december '60 en januari '61, nietwaar, 
oud-ministers De Clercq en Van Audenhove ? 
Wij die toen al tegen deze verhoogde belastin
gen vochten, waren demagogen ! 

Y 

B epaald kostelijk was Van den 
Boeynants toen hij die politiekers hekelde « die 
het tegenovergestelde doen van hetgeen ze zeg-

e hoorden er ook de voorzit
ter van de Viaamse C.V.P. vleugel. De Saeger, die 
hulde bracht aan de gebiedsrover Gilson tegen 
wiens plannen hij mee betoogde in de eerste 
mars op Brussel. 

Hii deed, volgens Van den Boeynants, dus het 
tegenovergestelde van wat hij zegt. 

En morgen zal hij op een vergadering van 
Vlaamsgezinden vertellen dat hij op deze ver
gadering het tegenovergestelde zei van hetgeen 
hij dacht. 

« Geen enkele partij of drukkingsgroep kt)n 
de Vlaamse vleugel van de C.V.P. vervangen » 
was een andere uitspraak van hem. 

Hij weet dus dat steeds meer en meer kiezers 
de noodzakelijkheid inzien die C.V.P. vleugel te 
vervangen door een sterke Volksunie. 

De Saeger en de « Vlaamse » C.V.P. zullen 
uit een ander vaatje moeten tappen dan vori
ge zondag om dit te beletten. 

Want al de C.V.P. federalisten — en ze zijn 
talrijk — uitschelden voor slechte Vlamingen 
en studenten beschuldigen « op een dwaalspoor 
te zijn » kan toch niet anders dan al deze fede
ralisten naar ons toe drijven. 

Wij danken de heer De Saeger daarvoor en 

heten deze tienduizenden federalisten, tot nog 
toe verdwaald in de C.V.P. gelederen, hartelijk 
welkom. 

B uitengewoon was de lef van 
de heer De Saeger om de kultuurverenigingen 
en de Vlaamse aktiekomitees te beschuldigen 
niet te komen vragen of de C.V.P. hun stellin
gen goedkeurt, eer ze die verkondigen. 

Volgens de heer De Saeger bereikten de 
Vlaamse verenigingen een grote meerderheid 
C.V.P.-ers. 

Denkt de heer De Saeger misschien dat er een 
meerderheid C.V.P.-ers aanwezig was in de mars 
op Brussel ? Dan vergist hij zich wel erg. 

En op de vergaderingen van Vlaamse Volks
beweging en van de Vlaamse aktiekomitees is 
die meerderheid er evenmin. 

De C.V.P.-ers die er wel zijn reageren ander

zijds niet. 
Waarom niet ? 
Omdat ze weten dat de C.V.P. niet onschuldig 

beledigd wordt maar terecht beschuldigd. 
En omdat ze daarmee akkoord gaan. Want zij 

zijn woedend om dit C.V.P. bedrog. 
En zijn het grondig beu. Dat is alles. 
En of ze gelijk hebbeij het beu te zijn ! 
Eer de Vlaamse verenigingen kritiek uiten 

moeten ze eerst het telefoonnummer van De 
Saeger draaien en zijn verlof vragen om kri
tiek uit te oefenen. 

In Rusland gaat dat net zo. 

W ij wensen ons niet meer de 
les te laten spellen door snipperpartijen, was 
een andere uitspraak van De Saeger. 

Wij zouden kunnen antwoorden met de klaar-
ïiende Nederlander Dr. Paardenkooper die voor 
radio Hilversum verkfaarde dat het verleden 
bewezen heeft dat de Vlaamse Beweging slechts 
kan vooruitgaan als een Vlaamse zweeppartij de 
grote Belgische partijen opjaagt. 

Of De Saeger het nu graag heeft of niet, de 
Volksunie zal er mee voortgaan alle kleurpoli-
tiekers de Vlaamse les te spellen. 

En die « snipperpartij » mag ook al opge
doekt. 

Evenals de vroegere « scheurpartij ». 
Enkele jaren terug zouden wij nooit een par

tij worden. 
Wij werden het. 
Thans heet het dat wij nooit een grote partij 

zullen worden. 
Dank zij de De Saegers en de Van den Boey-

nantsen worden wij dat ook. 
En dank zij de vroegere God Theo Lefèvre. 
Die op appel '62 niet eens mocht spreken. 

Wim Jorissen. 

van heukeiom 
stalen meubelen fabriek king 

a. ullenslei 38, schoten 

p. V. b. a. 

TEL. 4 5 . 8 0 . 6 7 
bezoek onze toonzaal 

•^ brieven ^ stalen 
rekenmachines Â* schrijfmachines leggers kasten 

op verzoek komen wij u thuis afhalen 

•^ stoelen 

speciale kortingen 


