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ONVERVULDE BELOFTEN 
De meeste onzer lezers zul

len zich v^el herinneren dat 
het hierbij afgedrukte klisjee 
werd overgenomen uit een 
C.V.P.-verkiezingspamflet in 
1958. Het loont even de moei
te, na te gaan wat de C.V.P. 
vier jaar geleden reeds be
loofde, beloften die een Jaar 
geleden plechtig hernieuwd 
werden, en wat de C.V.P. — 
de uitdrukking dus van de 
politieke meerderheid in 
Vlaanderen — van die belof
ten heeft verwezenlijkt. 

De 400.000 Vlamingen die, 
naar het C.V.P.-pamflet zeer 
terecht opmerkte, in het par
lement niet vertegenwoordigd 
waren, zijn het vandaag al 
evenmin als in 1958 en in '61. 
Verleden jaar voerde de 
C.V.P. haar derde verkiezings
strijd in het teken der zetel
aanpassing. Maar tot op he
den is het een ijdele belofte 
gebleven. Wel weten we dat 
de heer Lefèvre zinnens is 
een eventuele zetelaanpassing 
te koppelen aan de 2/3 rege
ling. Wanneer de C.V.P. dus 
uiteindelijk toch haar belof
te zou inlossen, zou ze er 
meteen voor zorgen dat de 
Vlaamse meerderheid — haar 
meerderheid — definitief een 
minderheidsstatuut krijgt. 

VOLGENDE WEEK 

WAT DEED 

DE VOLKSUNIE 

SINDS DE 

VERKIEZINGEN ? 

Het C.V.P.-pamflet beloof
de ons, dat we onze taalwet
ten zouden krijgen. Deze be
lofte tenminste dan wordt 
toch ingelost en sinds een 
jaar moet het ganse bewuste 
Vlaanderen zich hardnekkig 
verdedigen tegen de « taal
wetten > van de huidige rege
ring. Op 22 oktober 1961 — 
enkele maanden na de ver
kiezingsbeloften slechts — 
marsjeerden 100.000 Vlamin
gen in een indrukwekkende 
protestmarsj door Brussel. 
Sindsdien kwam de slechte 
taalgrensregeling met het 
verlies o.m. van Edingen, ko-
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i^en binnenkort de facilitei
ten, het Frans onderwijs via 
Hè fünktiotteie scholen. Maar 
de C.V.P. heeft haar belofte 
gehouden en de Vlamingen 
krijgen < hun > taalwetten. 

De kulturele autonomie be
hoort ook reeds enkele ver
kiezingen lang tot het C.V.P.-
repertorium. Vandaag — een 
jaar na de verkiezingen — is 
de Waal Larock minister van 
Onderwijs en Kuituur; hij 
heeft een adjunkt : Van Els-
lande, vertegenwoordiger van 
de « politieke uitdrukking der 
meerderheid ». 

De vierde C.V.P.-belofte 
was er een betreffende de 

ekonomische politiek. Een 
jaar na de verkiezingen stel
len we ojn . vast ^at weer eens 
20 miljard naar de Öorinagè 
gingen en" dat nog niet het 
tiende van dit bedrag voorzien 
is voor het Vlaams testgebied. 
Wellicht meent de C.V.P. dat 
dit het deel ia waarop « de 
Vlamingen recht hebben ». 

Aan de gevolgen van re
pressie en epuratie, nummer 
vijf in de reeks C.V.P.-belof-
ten, werd minder dan ooit 
een einde gesteld. Om te ont
snappen aan een beschamen
de veroordeling door het Eu
ropees Hof heeft de regering 
123-sexies aangepast, op to

taal onbevredigende wijze 
trouwens. Het ritme van de 
vrijlatingen uit de gevange
nis Is vertraagd en de huidige 
minister van justitie kan ci-
nisch verklaren dat hij er 
niet aan denkt, de deuren van 
de kerkers na 17 jaar open te 
zetten. 

Dat Is de toec«tand na een 
jaar, op het ogenblik dat de 
heer De Saeger iedereen in 
Vlaanderen de les spelt, op 
het ogenblik dat de heer De 
Saeger er zijn ongenoegen 
over uitdrukt dat vrije en on
afhankelijke mensen de 
C.V.P. hebben afgeschreven. 
Wat nu, mijnheer De Saeger? 

W E T LEJEUNE 
TOT WET VERMEYLEN 
TOPPUNT HARDVOCHTIGHEID 
T o t nog toe hebben de achtereenvolgende ministers van 
Justi t ie zich steeds verontschuldigd omda t ze de v^et Le-
jeune (vrijlating na ui tzi t t ing van één derde der straf) 
niet toepas ten op de laatste polit ieke gevangenen . Z e 
schoven de schuld op de rug van het verzet . 

Minister Vermeylen heeft er wa t beters op gevonden : hij 
verdubbel t één derde met twee . D e veroordeelde incivie-
ken moe ten twee derde van h u n straf uitzi t ten. De wet 
Lejeune word t ve rvangen door de wet Vermeylen ! 

HET NIEUWE HUMANISME? 
De huidige minister van jes om : onomwonden geeft 

Justitie die zich als socialist hij toe dat hij de resterende 
zo graag beroep op zijn hu- politieke gevangenen nog 
manisme, doet er geen doek- drie tot vijf jaar minstens 

gaat vasthouden. Hij weigert 
trouwens te erkennen dat er, 
op een uitzondering na vol
gens hem, nog politieke ge
vangenen zouden zijn; de 
rest zijn gemeenrechtelijke 
misdadigers ! Is die ene uit
zondering Van de Wiele ? 

Waarom dan Van de Wieie 
nog langer vasthouden ? 

Het gaat ons echter niet 
alleen om Van de Wiele Ook 
de anderen zijn grotendeels 
politieke gevallen. Wanneer 
zij zich schuldig hebben ge
maakt aan « gemeenrech
telijke » misdrijven, dan 
geldt voor hen dat deze mis
drijven gepleegd werden in 
de verwarde en troebele oor

logstijd. Dat de wetgever 
met deze speciale oorlogsat
mosfeer soms wel rekening 
houdt, blijkt o.m. uit de am-
nestiéring van de vaak on
noembare misdaden die on
der de mom van het verzet 
zijn bedreven. 

Trouwens, voor misdaden 
in de speciale staking^atmos-
feer heeft Vermeylen méér 
dan begrip. 

Dat is dus het humanisme 
van Vermeylen : 20 of 22 
jaar kerker op zijn zachtst. 
En de zeer christelijke heren 
Dequae, De Clercq, Segers, 
Van Elslande en Custers (om 
maar de « flaminganten » te 
noemen) verzetten er zich 
niet tegen! 



— DE VOLKSUNIE 

KET VERSLAG SAÜVY 
G-eachte Heien 

Dat de Walen zich goed 'n het 
hoofd pienten aat zolang het fe-
deiahsme in België niet ingevoeid 
IS, Wa'lonie ook tot ons land ' e-
hcxjrt en dat wij ons met alie ge
weld tegen het door Piof Sauvy 
aanbevolen 'nvosren van Mediter-
raneanen zullen verzetten Wij 
hebben leeds genoeg onguie Pie-
menten 'n ons land zond^i dat 
zu delijke gespuis Dat de Walen, 
nadat het federaal statuut JS ver
wezenlijkt m hun bondsstaat Ita
lianen Spanjaarden Poitugezen 
en Gnek°n zoveel^^als zij will"n 
invoeren en zelfs Kongolezen en 
al dan niet geëvolueerde apen 
laa t ons Siberisch koud maar 
me t zolang wij onder esn dak -vo-
nen 

M L - Bruss'1. 

MET DE SCHAAL 
Waaide Reaactle 

Op onze parochie werd er op 
li°den 11 maar t onder al de mis
sen met de eerste schaal lond-
gegaan « voo' de Univei&iteii 
Leuven » 

Ik heb de mdiuk dat ei nog 
geen tijdspanne van 1 jaar ligt 
tussen de huidige en de vorige 
omhalmg 

Zou deze inzameling soms n et 
vervioegd zijn m veiband met het 
feit dat het complex Leuven zich 
in de laatste weken lelijk h»ett 
gecompromitteeid bij de bewuste 
Vlamingen en hebben wellicht de 
schatmeeslero van Leuven geoo'-
defld dat wanneer het volk Ie 
•waarheid zal vernomen hebben 
over de Vlaamsha'ende politiek van 
de Leuvense machthebbeis dit 
volk zich nog wel eens zal bedan
ken vooialeei geld te storten ten 
voordele van een nstelhng die ei 
steeds spec aa' op uit is geweest 
(en nu een nos meer uitdagen Ie 
houding aanneemt) om Vlaande
ren en de Vlamingen t-e kort te 
doen en on gans de Inn te veme-
deien 

Als de Walen en ue Fianskil-
3ons alleen baas willen speten en 
alleen ahe piofijten uit Leuv»i 
willen halen dan moeten wij met 
zo dwaas zijn om ons daartoe nog 
centen te laten afpersen 

WIJ Katholieke Vlammgtn kun
nen geen mst« linger meer steu
nen aie regelrecht en moedwillig 
de opgang en de ,fooiUitgang \ d n 
de Nedeilandse cultuur m België 
tegenwei ken en behtndjen 

Wij hebben niets m te oiengen 
tegen ae aanwez^gheio van Waal
se studenten en van Waalse pio-
lessoren te Leuven maai wij zul
len niet meei dulden aat zij daai 
het hoge wooid voeien en er zich 
aanstellen tegenover de Vlan.m 
gen als een « He'-ienvolkie » dat 
met of zonder pat'-rnalism^ het 
« Louvain de papa » wil bestendi
gen en nu nog m 1962 het l-̂ f 
heeft om de achtei u tlopenae k'ok 
van 1932 nog tiager te willen dosn 
looen met ae beoogde ka'-t^scho-
len. 

P V E - G>.rtorii!.gL 

APPEL 62 
Geachte Heien 

Wanneei de C V P iciding krach 
tige t;aa! begmt te votren dan 
kunnen wij ei irar oveituigd zim 
dat ei iets niet m oide ia 

Dat IS een etvaring Denk aan 
de Koningskwestie de school-
kwestie en het sleutelpun 

De jongste dagen trpcht ae ene 
CVP-voo iman al wat luider Te 
pieken dan de inde ie om toch 
maar het stervend enthousiasme 
voor de pait i j m leven te houden 

Het is esn iiitgemaaktt zaak 
dat de C V P met alleen de schuld 
draagt aan de huidige krisisto^ 
stand inzake Vlaams Waalse be 
trekkingen 

W 1 kunnen zetts een og-̂ noMk 
aanvaarden dat in de C V P een 
aan ta pai lementauen te vinden 
waren die het oprecht meenden 
Doch het blijfT bi] « menen » 
want dfc stap van droorp naar 
werkeUiKhe.d is \oo hen veel te 
groot I 

De C V P ai'- pait i j ii]dt aan 
een gevaaihjke ziekte 

Alb men de C V P - l e i d m g bezig 
Yiooit, dan zou men denken dat 
men met een oppositieparti j *e 

doen heeft maar toch zit die par
tij netjes m de lege.ing 

Als men de Vlaamse C V P -
mandatarissen beluistert dan zou 
men denden dat men tp doeii 
heeit met voorvechteis van de 
Vlaams = stiijd maar in de parle-
mentaue arena worden koopjes 
gesIot€n met franskiljons 

Als men de voorzitter van de 
C V P beluis'-ert dan zou men 
haast gaan geloven dat de C V P 
werkelijk de ene waarachtige en 
o/iv ei deelbare schaapstal is vpor 
alle V aam=e schaper maar die 
brave Vlaamse schaapjes woidon 
in Brussel lekker de wol grescho-
len 

Als ni=n naai de vooizater \ a n 
de Vlaamse C V P vleugel luiste.t 
bi] het « Appel 62 » dan zou men 
z ch haast laten overtuigen dat 
de C V P het monopoue heett ' an 
Vlaamse Sti i jdbaaiheid en dat de 
Vo'ksunie en de Vlaamse Vo ks 
beweging slechts een stelletje ex-
tiemisten zijn, daar waai diez'^ f-
de Volksunie en Volksbeweging 
eenvoudig maar « recht » eisen 

Wanneei eenzoudig « zijn lecnt 
eisen » extiemisme is dan kunnen 
WIJ « de Vlamiingen gedmende 132 
jaar hun recht ontzegg=n » bandi
tisme noemen 

En daa iaan doet de C V F ook 
mee 

De soc alisten bevechten en er 
toch beste maatjes mee spelen m 
de regering en het pailement, is 
ook nog een van di» stunts die 
enkel m de C V P mogelijk zijn 
' De C V P hield appel 62 

Het onuitgespi oken besluit luidt 
dat de appel rot is ' 

J V St Nikiaas 

LEUVEN EN HET 
EPiSKOPAAT 
Waaide Redaktie, 

In de Standaaid van 9 3 v^i-
scheen de veiklaiing van het Bel-
^loch episkopaat met betiekkmg 
tot de Leuvense univers leit Die 
vei klaring stond ergens verloren 
op de negonde b adzijae waa -
schijnlijk m=t opzet De dag daai 
op veiischeen een véidediging van 
die verklanng die nog niet weinig 
bij de haren getrokkei, was 

Men moet de tekst met passen
de eeibied lezen wordt er om te 
beginnen oetoogd, dat wu zo on 
geveer zeggen dat m°n eeibiedig 
moet aanvaarden wat de bisschop 
pen veiklaien Als het diankje te 
zuui is doet men er een beetle sui 
ker bij dat is het ook wat de 
schi Ijver van de verdediging op 
10 3 deed 

Maar we laten ons niet vangen ' 
Volgens onze kommentator zegt 

de v i k l a i i n g 
1 De Alma Matei dient gehand

haafd te wolden 
2 De Alma Matei moei ondei-

n c h t verstiekken m üeide landsta
len 

3 De Alma Mater moet de enige 
katolieke univeisiteit van het and 
blijven 

Zo gezien en elk punt afzondei-
hjk met veel welwi lendheid be
schouwd kunnen d» Vlamingen t r 
desmods nog viede mee nemen 
hoewel het bijlange niet zo van-
zeltspiekend en kiaarb'nktl i ik s 
als wordt bew=erd 

Maar de bisschoppen d-ukken 
zich zo met uit ' De tekst is als 
volgt « De bisschoppen — teg n 
over de oniust die in vei schelde 
ne middeno tot uitmg is gekomon 
met betiekkmg tot de toekomst 
van de universiteit van Leuven — 
veiklaien andermaal dat de Alma 
Mater dient gehandhaafd t^ blij
ven met ondeilicht m de beide 
landstalen als enige katolieke 
univeisiteit voor het ganse 'and 
en dit in net hoogst" belang van 
kerk en land » 

Die tekst is beaoela ais een •-lui-
tend geheel en moet m een adem 
gelezen worden e r m zijn geheel 
oeschouwd tegen de achteigrond 
van net huidig klimaat rond ae 
univeisiteit Dan wordt de waie 
bedoeling pas duideliik die js 

« Leuven moet blijven wat het 
is en de Katolieke Vlamingen die 
onrust g durven worden dienen 
braaf te zwijgen en zioh neer ' e 
'eggen bij wat wij de oisschoppen 
besl'&s^n Basta ' » 

De fianskiljonse en waalse ko-
lonsa to ' s van I^euven worden hiei 
met geen enkele letter getaakt 
zij hebben immers niets tegen de 
huidige miichting van de univer
siteit, mtegendee'. 

Alleen de Vlamingen mogen met 
oniustig wolden 

Op die manier is de veiklanng 
niets andeis dan een aanmoedi
ging vooi de fanatieke veifraa-
sers 

En dan het klassiek gewoiden 
slot « In het belang van kerk 
en land » Wat betekent kerk wat 
betekent land, m hoevei zijn wij, 
katolieke Vlamingen door die 
slagzm gebonden ' Wij willen met 
tegenstrijdig zijn maai de lecente 
geschiedenis heeft geleerd dat het 
woordje « kerk » als drukkmgs-
argument m de mond van de ho-
geie Belgische clerus m eerste 
plaats de organisatie van de Bel
gische keik dekt, met haar me
nigvuldige zuiver tijdelijke en ma
tei iele pi IV lieg en, prestige oe-
langen en bezittingen Dat woidt 
natuuihjk niet gezegd men laat 
de oningewijd» m de mening dat 
het de Icei van ons Heer Jesus 
Christus zelf is die op het spel 
staat maar in werkelijkheid heeft 
het er niets mee te maken Wan
neer toch zullen onze gemijteide 
helders mzien dat hun Vlaamse 
schapen met eeuwig even schaap
achtig Kunnen blijven, wanneei 
zullen ze mzien dat hun ovei dre
ven bezorgdheid om hun zuiver 
materie'e veiwoivenh^den gevaai-
lijk hun aanzien veimindeit in de 
ogen van de denkende katoheken ' 
Hun geestesgesteltenH is veel na-
de'igei voor de universele kato
lieke leer dan het al of n et ge
wijzigd wolden van het huidig 
statuut van de Leuvense univeisi
teit 

En dan het belang van h3t 
land Wat is land ' Men bedoelt 
waaischijn'ijk dat lapje giond 
tussen r ankLijk Duitsland en 
Nedeiland België genaamd lOt 
meel dei e eei en gloiie van Bius-
sel met zijn koi iupte m hoofd
zaak fianstahge politieke hut,/»-
pot Het hogei belang van Jat 
land van d'e s t a a t ' Och kom ' 
Als men gezegd had « van het 
volk » of beter « van de beide ' 
volken die Be'gie bewonen » da t 
zou aannemelijkei geklonken heb
ben in de mond van geestelijken 
want dat is wat naar de leei \ a n 
Chiistus werkelijk van belang is 
Maar het belang van die beide 
volken en dat van de Belgische 
staat loopt niet parallel en als de 
Belgische keik te kiezen heeft, 
dan kiest ze klaarblijkelijk nog 
st°ed& het belang van de Belgi
sche slaat waai n ze een tame'ijk 
komfortabele matenele positie be
kleedt Daai om staan keik en land 
zo broedeihjk naast mekaai 

Het IS allemaal zeer spijtig, 
maar de keikelijke hoogwaaidig-
heidsbekleders blijken nog steeds 
even >eaktionair te zijn m het 
bijzondei voor wat de Vlamingen 
betreft Het is zeer spijtig want 
het doet ons p ' m als katoUeken te 
eivaien dat het on/e plicht is als 
Vlamingen ons te desolidaiiseien 
van de keikehjke oveiheid 

Men maakt het de Vlaamse ka-
toliek waai'IJk met gemakkelijk 

'W T Gent 

NIET AKKOORD 
Geachte l e d a k t e 

Denkt met dat a'le geestehjken 
akkoord zijn met wat te Leuven 

gebeuld is bij het « mamfest-dei-
schande » van enkele hoogleia-
len We houden eraan langs de
ze weg alle Vlaamsvoelende en 
wakkerwoidende mensen te zeg
gen dat de massa van de pii°s'-ers 
m Vlaandeien niet akkoord is 
met wat te Leuven g-^beurt 

Ook de Vlaamse hoogleraais 
zijn 't met op enkele uitzonde-
ilnge na ' 

We hebben vaak ondei vonden, 
bi] bezoek aan onze zieken 'n de 
universitaire klinieken dat onze 
mensen ginds door zeei vele zus
ters en. veipleegsters met eens be
grepen wolden en aangespioken 
wolden m een taal waar die ge
wone mensen mets van begiij-
pen Ms we daai londlopen m 
de gangen zijn er vele van die 
veipleegsteis die ons met eens een 
blik ot groet waardig achten Maai 
dat deelt met wam het bewijst 
ai'een dat die mensen wemig op
voeding hebben We gaan ei ' en-
andere met heen voor viiendelij.ie 
en geleefde groeten maar om men
sen te helpen Maar ook daa i 
aan di&nt verandeimg gebracht 
We eisen dat alle verpleegsteis de 
twee talen voldoende machtig 
zijn om onz-e zieken te helpen 

We vinden he t doodjammer dat 
we op die bewuste hjst zoveel 
priesternamen aant i effen Men
sen die met eens kinderen hebben 
om ze naar school te zenden . 
Mensen die geboren en getogen 
Vlamingen zijn uit Limburg of 
Vlaandeien en die nu hun naam 
hebben geleend aan een hjst van 
schande vooi Vlaanderen en de 
Vlaamse geeste'ijkheid Laten ze 
niet pi aten over naastenUefde om 
op die manier het vijfde gebod 
dood te maken waar we de plicht 
vinden van liefde vooi vadet land 
en taal En zeggen dat v/e jaar
lijks moeten bedelen vooi Leuven 
en dat ex tientallen Vlaamse 
« patrts v icaues »• londlopen, m e t 
steunlijsten voor de Vlaamse leei-
gangen Steun aan Leuven dat 
nu zo î js'illen vei dei gaan om een 
nieuwe haard van veif iansmg te 
stichten m Vlaandcens ha r t Dat 
de walen hun bek m de pluimen 
houden en bhj zijn dat ze oan 
een Vlaamse univeisiteit mogen 
studeren met ons geld ook We 
hebben nooit iets tegen de fian-
se kui sussen gehad, we zijn daar 
te Diaaf vooi Maai we weigeien 
langei rond te 'open al bedelend 
voor nstelhngen dif ons nadien in 
de rug schieten Als de leraais 
ginds kmdeien hebben en als ze 
die dezelfde weg willen opzenden 
als hun geleerde O vaaeis die 
maai een taal kennen dan moe
ten Ze dat zelf weten Laten ze 
dan echter enkele kilometei bui
ten Leuven gaan waar ze gelegen
heid vinden om volksvr°emd opge
voed te worden Wat .staan ive 
toch oneindig boven die geleeide 
profs die niet eens bekwaam zijn 
hun zieken aan te spieken in hun 
eigen taal 

We wachten m spanning naar 
een tegenmanifest van de Vlaam 
Se piiesteis-piofessoien te Leuven 
en van al'e andere hoogleiaais 
die geen volk&veiraad willen doen 
We begiijpcn dat de studenten 
mak gewoiden zijn en slechts met 

1500 m a n dte lnamen aan de beto
ging vooi die jongens is het niet 
de eerste maal dat de stok achter 
de deui stond ©n de dreiging \ a n 
wegzending of van m het onge
lijk - gesteld - worden dooi een 
lektor 1 Maar de hoogleraais aie-
nen van zich af te bijten Intus
sen weze gezegd dat de seiieuze 
Vlaamse klerus verontwaardigd is 
om het feit dat mensen als pen 
Mgi Philips, CoppeHs en Steppe 
en anderen (geboien m zuiver 
Vlaamse streek en uit zuiver 
Vlaamse ouders) nieegebekend 
hebben op wat in de geschiedenis 
dient geboekt te s taan als een 
schandmamfest zondPi enige le-
den En we hopen vurig dat te-
deralisme moge ontkiemen op de 
mesthoop die sommige leideis m 
Vlaanderen (of ze menen het te 
zijn) hebben geschapen In ^Ik 
geval hopen we da t de achterbakse 
dieiging van de giootlinancie (So-
ciete Genei ale enz ) die ook L P t-
ven steunt zelfs m zijn veifian-
smgsmaneuvers de slag met thuis 
zal halen De gezonddenkende 
Vlaamse klerus is NIET SOLI
DAIR met wat te Leuven gebeuit 
Al onze Vlaamse mensen moeten 
dat weten want anders zouden 
ze kunnen denken aan verraad 
van heel die klerus zelf 

Ondei pastoor. 

BOEREN IN BEWEGING 
Geachte Redaktie, 

Nadat we in Landbouwleven van 
een Limburgse boer, een schei pe 
aanklacht tegen de hiudige rege
l ing Ie lezen hadden gekregen, 
waai tegen deze op het eeistko-
mend landbouwpraatje reageeide, 
me t om de aanklacht te weei leg
gen, wel om de boer zijn beweim-
gen m het belachelijke te trek
ken menen we toch ten allen 
kante waai te nemen dat de boer 

"êihöeiijk" 'Waar begint te yien 
waai voor men hem gebruikt 

Zo ook op de veigadermg van 
he t Boeienfiont te Boechout op 
11 m a a i t 11 waai naas t twee spre
kers ook piovmciaalraadshd Ludo 
Sels het wooid v oei de, mochten 
we ons veiheugen tussen de toe
hoordei s Mr Govaerts C gemeen-
teraadshd en C V P - b e s t u u i slid 
van Boechout op te merken 

Mogen vele boeien m navolging 
van Mr Govaerts onze strijd ver
delingen bijwonen om alzo de 
enige weg tot het behoud van de 
boeienstand te volgen, om de he
ien van de kleurpai tijen wijs te 
maken dat het uit is te teren op 
de stemmen van de boer maa r de 
boei zelf te laten uit teren 

E V E Boechout 

Grote keus 
GLAZEN en MONTUREN. 
Gratis voor vei-ekerden 
Herstellingen in eigen werkhuis 

Walfer ROLAND 
— Gediplomeerd Optieker — 
Kerkstraat, 58 - ANTWERPEN 
{Let a LJ b op het huisnummer) 

Telefoon 35 86.62 
10 7= korting op vertoon dezer 
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met 
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Ressortmatrassen 
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(Brevet ^ 512767) 
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BLAD V A N DÉ V L A A M S N ATI Q N ALE PARTJ J 

WAAROM Y.U. ? 
Radiorede uitgesproken voor de B.R.T. door Vollisvertegenwoordiger Dr van Leemputten. 

I ndien het bestaansrecht van 
de Vlaamse beweging nog zou moeten bewezen 
worden, dan zijn er argumenten, cijfers en fei
ten te veel om zulks te doen. Inderdaad was 
nooit de Vlaamse strijd zo aktueel als vandaag 
en de noodzakelijkheid van die strijd onder
vindt gij, Vlamingen, iedere dag aan den lijve. 
Want wie gij ook zijt en wat gij ook doet, als 
Vlaming behoort gij tot de slachtoffers, de ach
teruitgestelden, de eeuwig bedrogenen. 

Of is het niet waar dat gij driemaal meer kans 
hebt om werkloos te worden dan een Waal ? 

Is het vals dat gij t ienmaal meer kans hebt 
om pendelarbeiders te worden en tienmaal min
der kans om diplomaat te worden dan een 
Waa l? 

Is het niet zo dat gij, Vlaamse arbeiders, per 
jaar gemiddeld vierduizend frank minder ver
dient dan een Waalse arbeider ? Dat gij, Vlaam
se middenstander, vrede moet nemen met een 
gemiddeld inkomen dat zevenduizend frank la
ger ligt dan in Wallonië ? 

Is het overdreven te beweren dat gij, Vlaam
se boer, moet rondkomen met een uurloon van 
amper 15 frank ? Dat gij Vlaamse bediende en 
ambtenaar, uw meertaligheid beloond ziet met 
een sterk verminderde bevorderingskans of met 
de vernederende funktie van adjunkt of verta
ler ? Is het onrechtvaardig vast te stellen dat 
gij, Vlaamse student, op de drempel staat van 
een leven dat U en uw diploma veel te weinig 
kansen biedt ? 

nagers van de propaganda-afdeling wordt in-
eengetimmerd. Neen ! de Volksunie vertrekt 
van de voor iedereen duidelijk zichtbare en 
konkrete achteruitstelling van de gewone man 
in Vlaanderen en haar enige bestaansreden is 
het, daaraan een einde te maken. 

Wat bieden U echter de kleurpartijen ? 

D at zijn feiten en cijfers die 
gij kent, omdat zelfs uw eigen krant ze thans 
af en toe moet vermelden. Dat zijn cijfers die 
opgesteld zijn door officiële Belgische instan
ties en zij bewijzen hoe gij in dit land wordt 
gestraft, eenvoudig omdat gij Vlaming zijt. Ze 
bewijzen de diefstal te uwen nadele en aan die 
diefstal moet een einde worden gesteld. Maar 
hoe ? 

In ieder geval niet op de manier die nu al 132 
jaar lang duurt. Deze honderd twee en dertig 
jaar van schaamteloze uitbuiting hebben ons 
geleerd dat wij op niets en niemand kunnen en 
mogen rekenen; niet op de zogenaamde « t ra 
ditionele » partijen, niet op de gevestigde mach
ten, niet op degenen die in dit land het schoon 
en het slecht weer maken. 

De bittere ervaring van meer dan een eeuw 
heeft ons er van overtuigd dat alleen het vor
men van een onafhankelijke Vlaamse politieke 
macht ons uit het slop kan helpen. Deze Vlaam
se politieke macht berust in uw handen en het 
is de Volksunie die ze wil bundelen. 

Misschien ligt juist daarin het belangrijkste 
verschil tussen de Volksunie en de kleurpartij
en : de Vlaams-nationale partij zoekt zich geen 
bestaansrecht in het een of ander ogenschijn
lijk fraai partijprogramma, dat door enkele ma-

D e C.V.P. heeft slechts een 
paar weken geleden, bij monde van de voor
zitter van haar Vlaamse kamerfraktie, beweerd 
dat zij de uitdrukking is van de politieke meer
derheid in Vlaanderen. Deze verklaring is juist, 
doch even juist is de vaststelling dat de C.V.P. 
voortdurend haar eigen Vlaamse meerderheid 
in de steek laat. De huidige regering levert 
daarvan het zoveelste bewijs. Enkele maanden 
nadat 100.000 Vlamingen te Brussel hebben op-
gemarsjeerd voor een Vlaams eisenprogramma, 
maakt deze regering zich gereed om aan het 
Vlaamse volk een nieuwe en onduldbare rege
ling van de Vlaams-Waalse verhoudingen op te 
dringen. Haar eigen programma heeft de C.V.P. 
echter nooit uitgevoerd en gans Vlaanderen 
wacht nu al jaren met stijgende ergernis en on
geduld op de zo vaak beloofde zetelaanpassing. 

In plaats daarvan werd ons onlangs de stad 
Edingen ontroofd en gingen langs de taalgrens 
talloze dorpen en gehuchten voorgoed verloren. 

In plaats daarvan keurt een deel van de 
C.V.P.-ers die op 22 oktober te Brussel meemars-
jeerden, vandaag reeds de faciliteiten goed. 
Sinds de bevrijding heeft de C.V.P. deelgeno
men aan talloze regeringsformules maar enig 
tastbaar rezultaat ten bate van Vlaanderen is 
daarbij zelden gebleken. Het faljiet van de 
C.V.P. als partij van en voor Vlamingen bleek 
duidelijk veertien dagen geleden, toen volksver
tegenwoordiger De Saeger zich keerde niet al
leen tegen de Volksunie, maar tegen alle Vlaam
se verenigingen en volksbewegingen die vrij en 
vrank, buiten en boven alle politiek, opkomen 
voor het Vlaamse recht. 

V 

schamele miljoenen over voor Hageland-Zui-
derkempen, kan de E3-weg nog maar wat langer 
wachten en raakt de Antwerpse haven steeds 
verder op het achterplan. 

E n tenslotte de liberalen. 
Sinds de liberale partij van naam is veranderd, 
blijkt duidelijker dan ooit hoe onbetrouwbaar 
deze partij op Vlaams en sociaal gebied eigen
lijk is. Alls krachten van de franskiljonse reak-
tie schijnen mekaar afspraak te hebben gege
ven in deze PVV. 

Ze wil haar bestaansrecht uiteindelijk vooral 
slechts ontlenen aan de strijd tegen de belas-
tingshervorraing nadat zij in de vorige regering 
zelf aanstalten had gemaakt om de fameuze 
eenheidswet in voege te brengen. Ook de Volks
unie is er van overtuigd dat de fiskale plannen 
van de huidige regering scherp in het oog moe
ten worden gehouden; de liberalen echter zijn 
wel de laatsten om over fiskaliteit vrij en on
bevangen te kunnen spreken. Iedereen zal zich 
nog herinneren hoe zij ooit in verkiezingsstrijd 
beloofden, de belastingen met 25 % te zullen 
verminderen om vlak daarop deel te nemen aan 
een regering die de belastingen heeft verhoogd. 

Men moet de politiekers beoordelen niet naar 
wat zij vandaag zeggen, maar naar wat zij in 
de loop der jaren hebben gedaan. Aan liberale 
zijde is het batig saldo voor Vlaanderen steeds 
meer dan matig geweest. 

N 

an de B.S.P., die beweert de 
kleine man te verdedigen, had men mogen en 
moeten verwachten dat zij zich vooral zou be
zig houden met de Vlaamse problemen. Want de 
kleine man bij uitstek in België is de Vlaming. 
De B.S.P. heeft zich echter zelden of nooit over 
de sociaal-ekonomische en kulturele noden van 
de Vlaming zorgen gemaakt en deze socialisti
sche tekortkoming is zo erg en zo ergerlijk dat 
onlangs Vlaamse socialistische intellectuelen ze 
hebben moeten aanklagen in een manifest. Ook 
de B.S.P. heeft sinds de bevrijding kans te over 
gehad om te zorgen voor werk in Vlaanderen, 
voor nieuwe fabrieken en nieuwe wegen. Ze gaf 
er de voorkeur aan, ieder Waals eisenprogrk.m-
ma krachtig te steunen. Twintig miljard wer-
*den onlangs nog aan de Borinage geschonken, 
« priorité absolue » werd gegeven aan de « route 
de Wallonië ». Inmiddels blijven slechts enkele 

een duizendmaal neen : er .is 
in België geen tijd meer voor kleinzielige vitte-
rijen en bijkomstigheden. 

Het is tijd, hoog tijd, dat in deze tweede helft 
van de twintigste eeuw België eindelijk en voor
goed de innerlijke vrede en het einde der on
vruchtbare taaltwisten zou kennen. 

Het is tijd, hoog tijd, dat Wallonië zich kan 
wijden aan de allesoverheersende taak van een 
Waalse hergeboorte. 

Het is tijd, hoog tijd, dat Vlaanderen zich aan 
het werk kan zetten voor de oplossing van de 
eigen sociaal-ekonomische en andere noden. 

De Vlaamse en Waalse volksgemeensehappen 
moeten daartoe de weg gaan die de weg is van 
alle volkeren : eigen lot in eigen hand ! 

G ij, Vlaamse arbeiders en be
dienden, gij allen, middenstanders en boeren, 
gij vrouwen van Vlaanderen die nog de moed 
hebt de toekomst van ons volk te verzekeren, 
gij vooral Vlaamse jongeren, die niet wenst de 
zoveelste generatie van achteruitgestelden, 
stempelaars en mobielen te worden, tot U allen 
richt zich de Volksunie. 

Zij richt zich tot U met de woorden van een 
groot Vlaming en een groot Europeër, de woor
den van August Vermeylen : 

WAT WIJ VERDEDIGEN IS ONS- BESTAAN ZELF; 
WIJ WILLEN ONS NIET LATEN KAPOT MAKEN. 
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FRANS EN ENGELS 

In « De Standaard » deelt een ir 
L.C. uit Astene zijn bevindingen op 
internationale wetenschappelijke 
fcongressen mee. Hij stelt op derge
lijke kongressen steeds vast hoe het 
Engels als bindtaal het Frans volko
men heeft overvleugeld. Hij betreurt 
dat onze kinderen verplicht worden, 
Frans te leren ten koste van het En
gels. 

Persoonlijk konden wij in de jeugd
herbergen van veel West-Europese 
landen vaststellen hoe Nederlands, 
Skandinaven, Duitsers, Japanners, 
Indiërs, Slaven en ook Italianen, 
Grieken enz. een zeer korrekt en 
vloeiend Engels spreken. De enkele 
nog uitsluitend-Franssprekenden zijn 
in een jeugdig internationaal gezel
schap gedoemd om in het hoekje te 
blijven zitten. De meeste Vlamingen 
zijn ofwel gedoemd om in datzelfde 
hoekje te gaan huizen, ofwel scha
men ze zich over het mondjevol En
gels dat ze leerden op school in een 
verloren halfuur na het Frans. 

Om onze jeugd een kans te geven, 
niet alleen in de jeugdherbergen maar 
in de moderne wereld van vandaag 
en morgen, moeten wij er over waken 
dat zij beter Engels kent dan Frans. 
Het gaat om hun toekomst. 

VOLKOMEN JUIST 
In het socialistisch blad «Vooruit» 

geeft dhr De Swaef zich veel moeite 
om,te bewijzen dat de Vlamingen 
nie^ansprakej i jk zijn voor de ekono-
miscfie achteruitgang van Wallonië. 

Dhr De Swaef !HWtfe*ÏIan voor één 
keer volkomen gelijk. De Walen dan
ken het uitsluitend aan de verregaan
de toegeeflijkheid van o.m. en vooral 
de Vlaamse partijgenoten van dhr De 
Swaef da-t h«t-hHtt ittie'i«<r'^ófed'|aat. ' 

Het zijn de Vlaamse socialisten die 
steeds geestdriftig meegehold zijn 
met ieder Waals miljardenplan. Het 
zijn de Vlaamse socialisten die prak
tisch nooit de unitair-Belgische 
voorkeur voor Wallonië hebben aan
geklaagd. 

Dhr De Swaef en de zijnen hebben 
dus volkomen het recht hun Belgische 
goede trouw te bewijzen en te be
klemtonen dat de Walen hen alvast 
niets te verwijten hebben. 

Of de Vlamingen hen echter niets 
te verwijten hebben, is een andere 
zaak. 

SiSUVY IN VLAANDEREN 
Dhr De Swaef wijst er in hetzelfde 

artikel op dat de Walen hun proble
men uitsluitend aan zichzelf te dan
ken hebben. Hij stipt in dat verband 
het verslag Sauvy aan en noemt als 
één der hoofdredenen van de Waalse 
achteruitgang de veroudering der 
Waalse bevolking. 

Eens te meer heeft dhr De Swaef 
gelijk. Maar indien over heel Vlaan
deren de B.S.P.-geest, de geest van het 
bekrompen materialisme het zou ha
len, dan kan Vlaanderen kort daarop 
zelf een verslag Sauvy laten opstel
len. 

Want de kwaal van het Waalse 
volk is in grote mate veroorzaakt en 
aangewakkerd door een socialisme 
dat minachtend neerkeek op alle 
achterlijke Menapiërs « die hun 
vrouw beschouwen als een konijnen-
moer ». 

DAS MILITAER 

Zopas zijn de cijfers over de lich
ting 1961 bekendgemaakt. Daaruit 
blijkt dat het kontingent ook dat 
jaar samengesteld was uit ruim 60% 
Vlamingen tegenover 40% Walen 

(23.127 Vlamingen - 15.320 Fransta-
ligen). 

Tekenend is echter dat bij het 
Vlaamse kontigent sechts 20% vol
deed aan de studievoorwaarden om 
kandidaat-rezerve-officier te worden. 
Bij de franssprekenden lag dit per
centage beduidend hoger, nl. ruim 
27%. Zulks is het zoveelste bewijs van 
het lager studiepeil in Vlaanderen, 
waarvan de oorzaak maar al te zeer 
gekend is : de lagere sociale standing 
als gevolg van de sociaal-ekonomi-

sche achter uitstelling van Vlaande
ren. 

De tipische anti-Vlaamse geest van 
het Belgisch leger is er daarenboven 
oorzaak van, dat veel minder Vlamin
gen er iets voor voelen, enige verant
woordelijkheid op zich te nemen; ze 
voelen zich als vreemde eenden in de 
bijt en het zegt hen niets, K.R.O. te 
worden. Slechts 37% van de Vlamin
gen die aan de voorwaarden beant
woordden, drukten de wens uit K.R.O. 
te worden. Bij de franssprekenden 

Open brief 

Aav een vriend KAV.B,-er ^ 

OVEEBOELARE. M 

= Beste vriend. 

Ik ken U niet 'persoonlijk. Ik weet niet of gij jonggezel zijl 
dan wel vader van 12 kinderen. Het is me onbekend of gij al dan 
niet warmloopt voor de exploten van Rik van Looy en Tsecf Plan-
ckaert. Ik heb er het raden naar of gij een pijp rookt, een sigaar 
of helemaal niets. Ik weet alleen dat gij bestuurslid zijt van de 
K.W.B, en waarschijnlijk een goed Vlaming. 

Een goed Vlaming. Gij leest links en rechts wat over de 
Vlaamse beweging, bijvoorbeeld in uw eigen K.W.B.-blad uRaakv 
dat al enkele keren een zeer degelijke bijdrage over het een of an
der Vlaams onderwerp heeft gebracht. Misschien zelfs in onze 
bloedeigen « Volksunie » en het is wellicht daar dat gij gekon-
fronteerd gewordenr zijt met het probleem van het federalisme. 
Gij zijt beginnen nadenken en ge hebt U afgevraagd, of het fe
deralisme dan werkelijk die boze machinatie was, uitgedacht door 
enkele onbekookte herrieschoppers, gelijk het voorgesteld wordt 
door de heren politiekers die volop baat vinden t>i] het wer% dat 
gij en tallozen gelij^^'gijyiHH de^^tif^ dS"ËfW.B., véWtcKt.'' ' 

Gij zijt beginnen twijfelen. Wellicht hebt gij de een of an
dere partijbons horen verklaren dat die boze federalisten van plan 
zijn, zelfs speciaal Vlaams en Waals geld in een Vlaamse en een 
Waalse munt te laten slaan. Dat hebt gij dan toch wat al te gor
tig gevonden. De heren partijbonzeii onderschatten uw gezond 
verstand, het gezond verstand van heel wat bazismilitanten in de 
K.W.B. Gij hebt ook al eens over de haag gekeken en gij weet 
langzamerhand ook, wat er in de wereld te koop is. Misschien zijt 
gij wel eens in Zwitserland geweest, want uw vereniging heeft op 
het gebied van het sociaal toerisme heel wat verdienstelijk werk 
geleverd. En daar hebt gij de gelegenheid gehad om vast te stellen 
dat er in dat federale Zwitserland toch ook maar één soort geld is. 

Kortom, gij zijt beginnen twijfelen en gij hebt gedacht dat 
het wellicht nuttig zou zijn, eens gen voorstander en een tegen
stander van het federalisme samen aan het woord te laten. Bij
voorbeeld op een vergadering van uw bloedeigen K.W.B, te Over-
boelare. De heren moesten het dan maar onder mekaar uitvechten 
en het debat zou alvast toelaten dat gij en uw mede-K.W.B.-ers 
wat duidelijker zoudt zien in het hele probleem van het federa
lisme. Gij zijt een eerlijke vent, vriend K.W.B.-er, gij zocht de 
waarheid en gij hebt gedacht dat niemand bezwaren kon hebben 
tegen het feit dat die waarheid zou moeten blijken of althans wat 
duidelijker zou moeten worden dank zij een tegensprekelijk debat. 

Op de een of andere manier zijt ge aan het adres van dio Ge-
nes geraakt en via een tussenpersoon hebt gij hem verzocht, de 
woordvoerder van de federalisten te zijn op 'het debat. Dio Genes 
heeft U geen enkele vraag gesteld of laten stellen; het was hem 
om het even wie zijn gesprekspartner zou zijn. Maar toen gij ho
gerop, beste rriêndr bij uw K.W.B.-bazen naar een unitaire 
woordvoeder zijt gaan zoeken, heeft men U wel gevraagd, wie de 
andere spreker zou zijn. En men heeft wzeer nadrukkelijk de raad 
gegeven, geen debat te organizeren. Want, ziet ge, die dio Genes 
is fanatiek. 

Ik vermoed, vriend K.W.B.-er, dat gij dat niet slikt. Hei is 
U waarschijnlijk niet onbekend dat voor onze « fanatieke » stu
diekringen mensen van alle overtuiging hun standpunt komen 
verdedigen : katholieke joernalisten, linkse intellectuelen, kabi
netsleden van minister Gilson en tutti quanti. Waarschijnlijk 
stelt gij u toch wel de vraag waarom uw bazen, die toch de waar
heid in pacht beweren te hebben, minder breeddenkend zijn dan 
de federalistise-kê t. fanatiekers ». 

Wil men u misschien dom houden, vriend K.W.B.-er ? 

Uw zeer genegen 
dio Genes. 

Als de berg niet naar Mohmned komt, moet Mohamed naar 
de berg : hartelijk welkom op een der talloze debatavonden die in
gericht worden door federalisten. 

bedroeg dit ruim 55%. 
Het gaat niet op, de Vlaamse jon

gens gebrek aan gezonde ambitie en 
aan verantwoordelijkheidszin te ver
wijten. De kwaal ligt veel dieper : bij 
het on-Vlaams karakter van het le
ger. 

OFFIGIEREN 
Dit onvlaams karakter blijkt over

duidelijk uit de meest recente statis
tiek betreffende het Belgisch officie
renkorps. Er zijn slechts 2 (zegge 
twee) Nederlandstalige hoofdofficie
ren tegenover 40 Franssprekenden, 
wat neerkomt op een Vlaams 5%. Bij 
de hogere officieren zijn er 221 Neder-
landstaligen tegenover 1.330 fransta-
ligen; nauwelijks 16% Vlamingen 
dus. Ook bij de lagere officieren is de 
wanverhouding groot : 3.424 fransta-
ligen tegen 2629 Nederlandstalig en. 
Ter vergelijking steeds de 60% 
Vlaamse soldaten van het kontingent. 

HERRIE IN DE 

ANTWERPSE POLDER 
Verschillende malen hebben wij in 

ons blad bijdragen gebracht over de 
onteigeningspolitiek die door de stad 
Antwerpen gevoerd werd ten opzichte 
van de landbouwers en de bewoners 
van de Antwerpse Folder. Zoals men 
weet werden door de stad Antwerpen 
niet minder dan zes polderdorpen 
aangehecht met het inzicht de haven 
te kunnen uitbreiden. Tot daar kan 
iedereen het ermee eens zijn. Wat 
echter tegen de borst stuit is de on
gehoorde lichtzinnigheid w^a^joïee 
b«é%ta^siftf^tcnAr tewerk gaat bij oni" 
eigeningen. Er worden geen gronden 
en huizen meer ontomen om de ha 
ven uit te breiden maar wel om de vrij 
gekomen terreinen onder te spuiten 
met zand waarmee de stadsdiensten 
blijkbaar geen blijf weten, verder om 
er woonblokken op te bouwen wat 
aan het stadsbestuur de mogelijkheid 
laat enorme winsten te boeken door 
de verkoop van de gronden. Niet al
leen worden de landbouwers hun be
drijven en hun gronden ontnomen 
maar bovendien weigert Antwerpen 
aan de landbouwers van Oorderen en 
Wilmarsdonk een voldoende schade
vergoeding uit te keren. Deze week is 
er in het Foldergewest in verband 
daarmee deining ontstaan toen een 
landbouwer-pachter weigerde zijn be
drijf te verlaten omdat hij niet de 
minste schadevergoeding ontvangen 
had voor het verlies van zijn gronden. 

Deze waren jaren geleden ontei
gend, maar er werd geen frank ver
goeding uitbetaald aan de pachter die 
hierop nochtans recht heeft. 

Onze mensen in de Polderstreek 
hebben steeds op het gezonde stand
punt gestaan dat — waar men men
sen hun broodwinning afneemt — 
een normale schadevergoeding niet 
meer dan billijk is. De Volksunie zal 
dan ook in de toekomst blijven ijve
ren om deze menselijke eis kracht bij 
te zetten. 

GVP-GENT 

Te Gent bestaat nog steeds een 
vereniging van enkele franskiljonse 
bourgeois-zoontjes, de Gé Catholique. 
Bij de laatste Mohikanen, die de ont
binding van deze kliek helpen ver
tragen, prijken vier gemeenteraads
leden van de CVP als erelid : schepe
nen De Decker en Verhelst, en raads
leden Eeckhout en Janssens. De Sae-
ger zal het inderdaad moeilijk heb
ben om te bewijzen dat de CVP in 
Vlaanderen Vlaamsgezind is. Daden 
zijn nog altijd overtuigender dan 
woorden. 
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DE SAEGER 
De Gentse studenten hebben scherp 

gereageerd tegen de uitlatingen van 
dhr De Saeger. In het weekblad van 
het K.V.H.V., het Verbondje komt o. 
m. voor : « Eventueel zullen de Vla
mingen ook zonder de vlaamse CVP-
vleugel naar Brussel trekken. Trou
wens de aanwezigheid van vijftig 
hunner parlementsleden levert ons 
toch geen positieve resultaten op. 
Verder verwijt dhr. De Saeger de 
Vlaamse jeugd en vooral de universi
taire jeugd, de slechte weg van het 
federalisme op te gaan. Vooreerst 
heeft geen enkele partijrobot ons iets 
voor te houden. Misschien heeft dhr 
De Saeger geen persoonlijke opinie, 
maar wij hebben wis en waarachtig 
onze eigen mening, welke wij niet 
hoeven aan te passen aan de CVP-or-
todoksie. De slechte weg van het fe
deralisme ? Het unitarisme roept voor 
ons het beeld op van een E3-weg. Om 
autostrades te kunnen aanschouwen 
moeten we ons bij voorkeur richten 
tot op federale leest geschoeide lan
den ». , 

MILITAIRE HOOFDAPOTHEEK 
Het ligt in de bedoeling van de re

gering, de militaire hoofdapotheek 
van Antwerpen naar Doornik te doen 
verhuizen. 

De minister van landsverdediging, 
P.W. Segers, maakt zich van het 
Vlaams protest terzake af door te 
zeggen dat er slechts een dertigtal 
personen de verhuis naar Doornik 
zouden moeten maken, nl. 6 Walen en 
24 Vlamingen. 

De werkelijkheid ziet er wel anders 
uit. De apotheek stelt in het totaal 
144 personen, waaronder 11 Walen, 
te werk. De verhuis van de apotheek 
zou een deel van deze mensen ver
plichten te verhuizen, terwijl een an
der deel werkloos zou worden. 

. , . . , . . . , , . , . . • ! . ' > • • • - • . • ^ • . • 

I n j u l i 1962 moet een nieuwe korps
overste benoemd worden' bij ttcapo^ 
theek. De franstalige hogere officie
ren schijnen op dese funktie zeer 
verlekkerd te zijn. Een franstalige 
benoeming plus de verhuis naar 
Doornik zullen de hoofdapotheek, 
één der weinige legeronderdelen waar 
de toestanden op taalgebied min of 
meer normaal waren, definitief tot 
een integraal franssprekend onder
deel maken. 

BELASTIHGHERVORMIHG 
Het standpunt van de Volksunie in

zake de belastingshervorming werd 
in dit blad reeds herhaaldelijk uit
eengezet. We hebben niet de minste 
reden om enig vertrouwen te hebben 
in deze onbekookte hervorming die 
eens te meer doorgevoerd wordt zon
der dat er van bezuinigingen sprake 
is. 

De demagogen van de P.V.V. heb
ben van de strijd tegen de belasting
hervorming hun stokpaardje ge
maakt. Dat is hun goed recht. Maar 
wanneer we de liberalen horen zeg
gen dat zij ijveren voor een vermin
dering der belastingen met 50%, dan 
houden we toch even ons har t vast. 
Ze hebben vroeger eens geijverd voor 
25% belastingsvermindering en vlak 
daarop hebben ze, als regeringspartij, 
de belastingen gevoelig verhoogd. 
Wanneer ze thans 50% vermindering 
beloven, vrezen we dat ze als rege

ringspartij ook zullen verdubbelen 
maar dan naar omhoog. 

DE PLECHTIGHEID 
Onlangs werd Mgr. Suenens te Me-

chelen ingehaald. Deze plechtigheid 
beperkte zich overigens tot de inha
ling van Mgr. Suenens als bisschop. 
Op de plechtigheid werden uitgeno
digd de geestelijkheid van de provin
cie Antwerpen en van Vlaams-Bra-

bant (dus zonder Brussel), en de 
plaatselijke overheid. 

Te Brussel zal de inhaling nog eens 
overgedaan worden, met dien ver
stande echter dat Mgr. Suenens in de 
hoofdstad zal ingehaald worden als 
Kardinaal en als Primaat van België. 
Op die plechtigheid worden de bin
nen- en buitenlandse gezagsdragers 
en hoogwaardigheidsbekleders uitge
nodigd. 

Waals-Brabant zal eveneens van de 
partij zijn. 

Geen al te best begin ! Een inha
ling van tweede rang voor de Vla
mingen, en nadien dan de serieuze 
inhaling voor de Brusselaars en de 
Walen. Waarbij men het vanzelfspre
kend schijnt te achten dat Brussel 
bij Wallonië hoort. 

Een veeg teken ook voor wat ons te 
wachten staat na de « hervorming » 
van de bisdommen. 

LE¥£ DE BOMEN 
Het gemeentebestuur van St. Pie-

ters-Woluwe heeft op enkele dagen 
tijds 65.000 handtekeningen weten te 
verzamelen van mensen die de bo
men op de Tervurenselaan niet wil
len zien verdwijnen. Zoals men weet 
heeft minister Merlot zich voorgeno

men, die bomen te verwijderen om de 
Tervurenselaan te verbreden. 

Zeer mooi van die 65.000 natuur
vrienden. We mogen veronderstellen 
dat het hier vooral gaat om fijnge
voelige zielen die vinden dat een 
boom nog altijd een stukske fraaier 
is dan een asfaltbaan of een beton-
muur. 

Als we die 65.000 ondertekenaars 
eens vroegen, een inspanning te doen 
om de laatste politieke gevangenen 
in dit land de kans te geven, ein
delijk ook nog eens een boom te zien, 
zouden ze dan allemaal even fijnge
voelig zijn, en tekenen ? 

Natuur- en dierenbeschermers 
vindt men doorgaans genoeg. Maar 
mensenbeschermers ? 

ALARM VOOR DE VOER 
Van Waalse zijde blijft men hard

nekkig ijveren voor het behoud van 
de Voerstreek binnen de provincie 
Luik. Het Waals imperialistisch front 
strekt zich uit over de drie grote par

tijen : C.V.P., B.S.P. en P.V.V. zijn 
het er te Luik roerend over eens dat 
de Voer bij Wallonië moet blijven. 

Alhoewel niemand het nederlands 
karakter van de Voer durft betwis
ten, stellen sommige Walen voorop 
dat de zes dorpen een franstalig re

gime met faciliteiten voor de Vlamin
gen zouden krijgen. 

Referendums worden geörganizeerd 
en de cijfers waarop niemand enige 
kontrole heeft en die onder sociale 
druk worden bekomen, moeten die* 
nen als anti-Limburgs argument. 

Betogingen van Luikerwalen waarbij 
zich een paar franskiljons uit de Voer 
hebben gevoegd, moeten de goege» 
meente ervan overtuigen dat de hel« 
Voerstreek op straat komt. In dit 
verband spreekt men dan van hon
derd en zoveel auto's waarmee de be
togers uit de Voerstreek kwamen: een 
kind nochtans kan weten dat die 
honderd en zoveel auto's in de hele 
Voer niet te vinden zijn. 

VERDACHTE SIMPATIE 

De plotse simpatie van de Luiker
walen voor de Voerstreek is meer dan 
verdacht. Wie de streek ook maar 
enigzins kent, weet dat ze steeds zeer 
stiefmoederlijk door de provincie Luik 
werd behandeld. Meer dan 50% van 
de aktieve bevolking moet iedere dag 
naar het Lnikerland pendelen. Er is 
nergens een spoor van de geringste 
vorm van industrie. De provincie Luik 
heeft de Voerdorpen altijd beschouwd 
en behandeld als totaal overtollige 
randeebieden. 

Algeri je 
en Belffie 

Zondag 18 maar t zal een 
gedenkwaardige datum 
blijven in de geschiedenis 
van Algerije en Frankrijk, 
en van he t kolonialisme 
in het algemeen. 

Na 132 jaar Franse be
zetting en sseven jaar 
bloedige oorlog wist het 
Algerijnse volk zijn recht 
op zelfbeschikking af te 
dwingen. Wij verheuged 
ons daarom. 

Het is tevens een goede 
zaak dat het imperialis-i 
tisch kolonialisme weer 
een gevoelige slag werd 
toegebracht. 

In die zeven lange oor-
logsjaxen speelde West-
Europa en meer spe
ciaal dan België een min
der fraaie rol. Terwijl ie
dereen reeds jaren inzag 
dat Frankrijk vocht voor 
een hopeloze zaak, vooreen 
imperialistische hersen
schim, bleven West-Europa 
en de V.S. verder sereen 
toezien en volharden in 
een typische Pllatushou-
ding. Terwijl de Fransen 
meer dan een miljoen Al
gerijnen doodden, terwijl 
zij om de opstand te on
derdrukken niet aarzelden 
geraffineerde foltermeto-
des te gebruiken op grote 
gchaal, bleef België door 
dik en dun Frankrijk steu
nen in de U.N.O. De heer 
Spaak ontpopte zich bij el
ke gelegenheid tot de vu
rigste verdediger van 
Frankrijk en nooit, nooit 
is hij daarvoor ter verant
woording geroepen door 
zijn partij , die trouwens 
nooit ondubbelzinnig stel
ling heeft genomen. Het is 

pas wanneer — na jaren 
misdadig stilzwijgen de 
Franse linkerzijde in be
weging is gekomen dat ook 
hier in socialistische ran
gen iets is veranderd. 

De politiek van de ove
rige politieke groepen in 

Ben Khedda 

België was niet minder 
schijnheilig. En dat kwam 
het best tot uiting in de 
houding van vrijwel de 
ganse pers. Frankrijks po
litiek in Algerije was blijk
baar taboe en werd angst

ig ïc; ' i t i \ 

vallig neutraal en voor
zichtig benaderd. Met een 
ontzettende regelmaat gaf 
men de communique's met 
de dodencijfers door maar 
het kommentaar bleef 
achterwege. Het was alsof 
dit alles op een andere 
planeet gebeurde. Schaars 
waren de enkelingen in ie
der kamp die de moed 
hadden te protesteren te
gen de volkerenmoord die 
wij voor onze ogen zagen 
gebeuren. 

Onze kollektieve mede
schuld door verzuim is in 
dat opzicht zeer groot. 

Zelfs de beroepsaankla
gers uit bepaalde weer
standskringen bleven 
stom. Die mensen sloven 
zich af, straks twintig jaar 
na de oorlog, om voortdu
rend de misdaden van het 
naziregime aan te klagen, 
maar zwegen opvallend 
over wat de Fransen in Al
gerije misdeden. Toen en
kele jaren geleden te Gent 
een tentoonstelling door
ging over de nazi-koncen-
tratiekampen vroeg ik aan 
de inrichters wanneer zij 
er een gingen inrichten 
over de Franse koncentra-
tiekamp- en folterpraktij
ken. 

Zij keken stomverbaasd 
en enigszins geërgerd. Wie 
kon het nu ook in zijn 
hoofd gaan halen la douce 
France te gaan vergelijken 
met nazi-Duitsland ! 

Welke zin heeft het 
nochtans storm te lopen 
tegen misdaden uit het 
verleden, terwijl men blind 
blijlt voor de wreedheden 
en het onrecht van heden. 

In dit klimaat van offi
ciële hypokrisie waren er 
niettemin verenigingen en 
personen die niet werke
loos bleven toezien. Wij 
brengen hen daarvoor 
graag hulde. Het verheugt 
ons te meer daar de Vla
mingen o.m. de studenten 
van Gent en van Leuven 
niet op het appel ontbra
ken. 

Het blijft niettemin een 
feit dat wij Vlamingen te 
weinig aktief het wereld
gebeuren meevolgen en in 
de wereld de eeuwige strijd 
tussen recht en onrecht. 
De Vlaamse strijd van el
ke dag slorpt veel aktieve 
krachten in ons volk zo 
totaal op dat er te weinig 
tijd en energie overblijft 
om intens hun rol mee te 
spelen op het wereldtoneel. 
Dit is een zeer spijtige 
zaak. Een reden te meer 
om de zware hypotheek 
van de Vlaamse beweging 
te lichten door ze in ver
sneld tempo overbodig te 
maken. 

De geschiedenis van de 
Algerijnse oorlog en de 
houding van België ter
zake wijst er eens te meer 
op dat de Vlamingen voor 
vrijwel niets meetellen in 
het bepalen van onze bui
tenlandse politiek, die al 
te zeer fransgebonden is. 
De los - van - Frankrijk-
politiek van vorige gene
raties Vlaamsgezinden 
heeft zijn betekenis nog 
niet verloren. Alles laat 
trouwens voorzien dat wij 
in de toekomst weer meer 
zullen af te rekenen heb
ben met uitingen van een 
gefrustreerd Frans impe
rialisme. P-M. 
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ALGERIE : NA 132 JAAR 
GEBOORTE VAN EEN NATIE 
A a n de 132-jarige Franse heerschappij is met het <( s taakt 
het vuren » een einde gekomen. Dit einde werd ingeluid 
meer dan zeven jaar terug, op Allerheil igendag 1954, 
toen door Algerijnse rebellen vier Franse soldaten en 
tw^ee poli t ieagenten werden gedood. In de bloedige ze
venjarige oorlog, die zich eerst beperkte tot het A u r e s -
bergte en de Kabylen doch die zich later ook uitstrekte tot 
de grote steden aan de kust , lieten 20 .000 Fransen en 
meer dan een miljoen Algeri jnen het leven. 
Dit is de prijs van de onafhankelijkheid : op alle tien Al
gerijnen werd er in de loop van zeven jaar één gedood. 
Gesneuveld in het maquis , domweg vermoord in de «zo
nes interdites», doodgefolterd in de gevangenissen, gemi
trailleerd in de v luchte l ingenkampen of geplastikeerd 
door het « Algerie frangaise ». 

Een handvol bandieten 
De mannen, die in 1954 

overgingen tot de direkte ak-
tie, waren van zeer uiteenlo
pende herkomst. Men vond 
onder hen de desperado's van 
iedere samenzwering, de psy
chopaten van de terreur en 
de kille beroepsdoders. De 
grote meerderheid echter be
stond uit Algerijnen die zich 
opgewerkt hadden tot een 
min of meer behoorlijke ni
veau en die in staat waren, 
naar omhoog te kijken en de 
grenzeloze afstand te meten 
tusasn zichzelf en de over
heersers, tussen het Algerijn
se volk en de Fransen. Aan 
hun hoofd stonden enkele 
intellectuelen die doordron
gen waren van de waarden 
der Westerse beschaving en 

ouis » ( mijnheren-ja-ja ) 
goede vrienden van Frank
rijk. In zijn geboortestad 
Blida is trouwens een straat 
naar zijn grootvader ge
noemd. De in 1920 geboren 
Ben Khedda leerde echter de 
ongelijkheid tussen Fransen 
en Algerijnen reeds op de 
schoolbanken kennen en in 
1945 maakte hij — als lid van 
de Mohamedaanse Studenten 
Vereniging — voor het eerst 
kennis met de Franse kerker. 
In 1955 vervoegde hij het ma
quis en even later leidde hij 
reeds een groep terrori£»-ten te 
Algiers. 

Ben Bella, die in 1956 door 
de Fransen werd gevangen 
genomen dank zij een daad 
van uitgesproken kaperij, was 

"Moslem die noch over poli
tieke invloed noch over een 
kadi-stamboom beschikte. 
Enkele jaren later was deze 
oudstrijder van het Franse 
leger reeds de koudste rebel, 
de geslepenste wapensmokke-
laar, de hardnekkigste tegen
stander van Frankrijk gewor
den. 

Deze jonge Algerijnen, die 
de hele weg van afgewezen 
liefde, teleurgestelde vriend
schap, en uiteindelijk koude 
haat tegen Frankrijk hadden 
doorlopen, werden door de 
Fransen be.'„empeld als een 
« handvol bandieten ». Zij 
voerden zeven jaar lang de 
meest hopeloze oorlog tegen 
alles en iedereen. Rusland en 
de satelieten roemden er zich 
wel op, het F.L.N, te steu
nen, maar in werkelijkheid 
beperkte de steun zich tot 
propaganda en hield men het 
achter het IJzeren Gordijn 
liever met het officiële 
Frankrijk dat nog diensten 
kon doen als Nato-splijt-
zwam. De V.S. deden herhaal
delijk beroep op het klassie
ke « gezond verstand », maar 
de bommen die op de F.L.N.-
kam.pen terechtkwamen wa
ren Amerikaanj3 bpmmen en 
de helikopters van de pacifi
catie waren Amerikaanse he
likopters. De Nato-geallieer-
den — ook en vooral België 
dat bij monde van Spaak 
steeds de Franse tezi£< steun
de — maakten de Franse mi
litaire inspanning in Algerië 
mogelijk. 

F.L.N. WINT DE OORLOG 

die veelal een lange weg had
den afgelegd van vriend-
schap-met-Frankrijk naar de 
open revolutie. 

Een tipisch vertegenwoor
diger van deze intellectuele 
rebellenleiders is de oud-eer-
ste-minister van de Voorlopi
ge regering, Ferhat Abbas. 
Abbas huwde een fransaise 
en ijverde jarenlang vergeefs 
voor een oprechte Frans-Al
gerijnse vriendschap, geba-
zeerd op gelijkberechtiging. 
Enkele jaren voor het begin 
der revolutie schreef hij nog 
dat hij « niet wou sterven 
voor een Algerijns vaderland, 
omdat een dergelijk vader
land niet bestaat. Ik kan het 
niet vinden. Ik ondervroeg de 
geschiedenis Ik ondervroeg 
de levenden en de doden. Ik 
ging zoeken in onze graven. 
Maar niemand kon me over 
een Algerijns vaderland spre
ken. Men kan niet bouwen op 
alleen maar lucht ». 

Ook in het leven van Ben 
Khedda, de huidige premier, 
was er weinig of niets dat 
hem voorbestemde tot de op
stand Hij stamde uit een fa
milie van Turkse kadis en zijn 
vader en grootvader waren 
achtenswaardige « beni-oui-

in 1942 vrijwilliger in het 
Franse leger geworden. Hij 
werd tijdens de Italiaanse 
veldtocht viermaal op de 
dagorde vermeld en bracht 
het tot adjudant — een niet 
geringe prestatie voor een 

De Algerijnse nationalisten 
konden slechts rekenen op de 
onontkoombare gang van de 
geschiedenis, op de hulp die 
hen dan toch bij mondjes
maat werd verleend en op de 
solidariteit van de gehele 

Bab-el-Oued, ja. Maar de Kasbah > 

Maghreb. Maar vooral op 
zichzelf. 

Het was weinig, maar het 
was genoeg. Het was genoeg 
om het Franse leger zeven 
jaar lang de handen vol te 
geven, om de Vierde Repu
bliek ten val te brengen en 
de Vijfde te doen wankelen, 
om twee muiterijen in het 
Franse leger te veroorzaken 
en om uiteindelijk de Gaulle, 
die in 1958 nog zwoer bij een 
Frans Algeriè, naar de onder
handelingstafel te dwingen. 

In deze zeven jaren van 
oorlog, van gemeenschappe
lijke strijd en ellende, van 
bloed en tranen, is het Alge
rijns vaderland geboren 
waarnaar Ferhat Abbas nog 
vergeefs had gezocht. 

In deze jaren, in het ma
quis van de bied of in de een

zaamheid van de gevangenis, 
zijn de leiders der revolutie 
gegroeid tot staatslui. Men 
heeft herhaaldelijk kunnen 
vernemen uit de mond van 
hen die de F.L.N.-leiders wis
ten te benaderen, hoe het 
« handvol bandieten » thans 
een groep van rijpe, verstan
dige en vaak zeer gematigde 
en klaarziende mannen blijkt 
te zijn. 

Het nationale Vlaanderen 
wenst hen, hun volk en hun 
nieuwe staat de mogelijkheid 
om van deze eigenschappen 
ten volle gebruik te maken. 
Het nationale Vlaanderen is 
er trots op dat het, ook toen 
de zaak nog hopeloos scheen, 
steeds de zijde heeft gekozen 
van hen die, zoals het heet 
in het vlaggelied van het 
F.L.N., « verkozen te sterven 
opdat Algerië leve ». 

Is wapenstilstand vrede? 
Het is reeds gebleken dat met het afkondigen van het 
wapenbes tand de Algerijnse oorlog nog niet achter de rug 
ligt. In de buur t van O r a n hebben Hark i ' s t ientallen Al
gerijnen vermoord, te Oran zelf schijnt de O .A.S . de si
tuatie in handen te hebben en te Algiers volgt de blanke 
bevolking de ordewoorden van Salan massaal op. De on
verzoenlijke houding van de O.A.S . die prakt isch de ge
hele blanke bevolking achter zich heeft en de zucht naar 
vergelding bij de « harden )> uit het F.L.N, zorgen er voor 
dat wapenst i l s tand meteen nog geen vrede is. In Bab-el-
Oued, de arme-blankenwijk van Algiers, worden de mo-
lotov/cocktails k laargehouden. 

Wat doet Bah-el-Oued ? 
Eén der grote struikelblok

ken te Evian was de Algerijn
se eis om vaste Franse waar

borgen tegen de actie van de 
O.A.S. Frankrijk heeft die 
waarborgen gegeven, maar 

het blijtt zeer de vraag of 
het zijn handtekening ter za
ke zal kunnen honoreren. 
Het Franse leger in Algerië is 
numeriek sterk genoeg om af 
te rekenen met het O.A.S., ze
ker als het daarbij geholpen 
wordt door het F.L.N. De sol
daten van het kontingent 
zijn de oorlog moe en zullen 
in meerderheid wel achter 
Parijs staan. Maar het kader 
is erg verdeeld en het is niet 
ondenkbaar dat het O.A.S. 
een situatie zou kunnen 
scheppen waarbij het kader 
verplicht wordt te schieten 
niet op de pieds-noirs maar 
op de Algerijnen. 

• 
Vermoedelijk zal Salan 

niet op een open krachtproef 

aansturen. Hij hoopt waar
schijnlijk dat hij vooralsnog 
sterk genoeg is om geduren
de lange tijd te doen wat het 
F.L.N. hem heeft voorgedaan: 
een harde guerilla voeren 
totdat hij erkend wordt als 
« interlocuteur valable ». 

Veel zal afhangen van de 
houding der Algerijnse lei
ders. In deze is het betekenis
vol dat niemand minder dan 
Ben Khedda onlangs nog ver
klaarde : « Indien het waar 
is dat de pieds-noirs zozeer 
van dit land houden, dan 
moet het voor ons nat iona
listen'mogelijk zijn met hen 
te praten ». 

T.v.O. 
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VOOR ERIJNS VOLK 
De ondertekening- van het ver-

felijk van Evian is door nag^enoeg 
tans de wereldpers met vreugde 
jegroet. Tevens werd de balans 
l̂ an zeven oorlogsjaren opgemaakt. 
Er is echter veelal een gegronde 
ifrees voor de toekomst i.v.m. de 
uitvoering van de akkoorden. Van 
Ie houding van het Franse leger 
tal alles afhangen. 

Het Volle 
In « Het Volk » ge<;ft Schild-

i»'acht volgende beschouwingen : 

« In vele kringen en in vele bla
den vraagt men zich, begrijpellj-
ierwij2i3, af oï de Vrede van 
Evian, die werd gesloten tussen de 
Franse regering en de Algerjnse 
opstandsregering. weri!;elijk naar 
ein vredestoestand in Algerië 
leidt. Wij noemen het vergelijk 
van EJvian : ri3 Vrede van Evian, 
want het is eigenlijk veel meer 
dan een wapsnstilstandsovereen-
komst en het is door zijn inhoud 
een echt vredesverdrag. 

De kwestie die nu rijst is, of fr 
vrede zal volgen op het vsrdrag ? 

Natuurlijk, wij zullen de beteke
nis van het verdrag van Evian 
niet mogen beoordelen naar wat 
in de eerstkomende dagen in A'.-
gerië en misschien in Frankrijk 
nog gebeuren zal. Gewelddadige 
struiptrekkingen ' vanwege .ie 
O.A.S. zullen er zich Z5ker nog 
voordoen. De gi'ote zaak is of de 
Franse regering en de ops 'ands
regering in samenwerking erin 
zullen slagen de nieuwe instellin
gen te verwezenlijken en aldus ge
leidelijk de geweldpleging te doen 
afebben en een ander politiek kli
m a a t tot s tand te brengen. 

Da t is natuurli jk het geheim der 
toekomst. Een zekere beduchtheid 
voor die nabije toekomst is niet 
ongerechtvaardigd ». 

L£ FIGARO 
Dit Franse blad gaf o.m. vol

gend kommentaar : 
« Wellicht was het franse volk, 

dat plechtig uitgenodigd wordt 
zich over de toekomst van Alge
rije uit te spreken, nooit zo nauw 
verbonden met het lot van Alge

rije. De (psychologische) propa
ganda zal hier niets aan verande
ren. Het moederland heeft, nada t 
het zijn jeugd had ingezet aan de 
overzijde van de Middelland,se Zee, 
gevochten om stap voor stap ge
durende twee jaar te redden wat 
er te redden viel. 

En dit ondanks misdadigers die 
zich inspanden — en die zich nog 
zullen inspannen — om de kloof 
tussen de twee volkeren te vergro
ten. Zij slaagden er tot hiertoe 
slechts in, van soldaten deserteurs 
en moordenaars te maken, de toe
komst van de Pi-ansen in Alge
rije onmogelijk te maken en de 
sluimerende kommunistische par
tij in Frankri jk nieuw !even in te 
blazen. Dit alles om een diktato-
riaal regiem van gewe'd in te 
stellen, waarin hun miskende a,m-
bities eindelijk zouden werkelijk
heid word:n. Het leger blijft onze 
meest so ' i 'de en zekere waarborg. 
Van de houding van het leger 
hangt de toekomst van beide vol
keren af. want zij mosten elkaar 
n et bevechten, maar samen de 
weg van de beschaving opgaan ». 

Red. : Weldra zal het leger kun
nen tonen in hoever het een solie-
de en zekere waarborg is. 

Standaard 
In « De Standa;ard » voorziet E. 

Troch een scherpe boycot van het 
vredesbestand door het O.A.S. : 

« De ondertekening van het be
s tand in Evian maakt formee' een 
einde aan de zevenjarige A'gerijn-
se oorlog d.w.z. aan de laatste gro
te kolonia.le oorlog. Het kolonialis
tisch tijdperk wordt er als h s t 
ware symbolisch door afgesloten. 
Niet alleen Frankrijk, maar ook 
de Atlantische a i ran t ie wordt al
dus bevrijd van een biezonder 
zware hypoteek. Dit alles op voor
waarde dat het akkoord van Evian 
in de werkelijkheid kan worden 
omgezet. Men heeft enige reden de 
verdere ontwikkeling van de ge
beurtenissen pessimistisch te ge-
moet te zien. De O.A S beschikt 
nl. over heel wat troeven om de 
zaken grondig In het honderd te 
stui-en. In de tussenoeriode die 
Algerië naa r de zelfbeschikking 
moet leiden zal Salans fascistische 

IEDERE GELDBELEGGING ^ 

IN GRONDEN * 

iS EEN GOUDEN BELEGGING ! ^ 
Wendt U in ver t rouwen tot de maatschappij 

ROLUS & VAN DER PAA». 

GROTE STEENWEG, 159. BERCHEM (ANTWERPEN) 

TEL. (03) 39 69 57 

Gronden in heel de provincie Antwerpen, maat vooral 

een prachtige grondverkavel ing te 

M O R T S E L 

percelen van 6 en 9 meter gevelbreedte. 

Gronden met ui tzonder l i jke toekomst 

Groot gemak van betal ing. 

Ui tzonder l i jke voorwaarden. 

Mortsel behoort tot de groot Antwerpse agglomeratie 

op 5 Km van het stadhuis van Antwerpen. 

.organ!zatie zonder twijfel die troe
ven uitspelen ». 

de rode vaan 
In (( De Rode Vaan » ontleedt 

M. Thijs (( de Vlaamse Beweging, 
empirisch gezien » en schrijft 
o.m. : 

« De progressistische Vlaming is 
zich zeer goed bewust, wat hij van 
de Fi'anse kuituur geleerd heeft 
en wellicht in de toekomst nog 
kan leren. Maar hij weet ook, dat 
niet alles wat hem uit het Zui
den is toegewaaid gekomen zo pro-
gressistisch was, te beginnen met 
het klerikalisme en de Belgische 
s taat in zijn unitaire gedaante ! 
Dat de kulturele autonomie, zon
der federale staatsordening, een 
gevaar inhoudt voor verdere be
stendiging en zelfs terreinwinst 
voor de reaktionaire krachten is 
duidelijk. Dat zekere machten 
centraal moeten georganizeerd 
blijven is ook juist. Maar het zou 
verkeerd zijn als getracht werd 
een soort van Waals toezicht op 
Vlaanderen u u te oetenen. zoals 
praktisch sedert 130 jaar door de 
Waalse kapitalisten wordt uitge
oefend, op dit ogenblik o.m. in de 
Nationale Bank, in de Europese li
chamen, in de beheerraden der 
grootste maatschappijen waar 
voor een goed deel de ekonomi-
sche politiek in Vlaanderen wordt 
gedikteerd ». 

De Gazei 
De Gazet stelde haa r Vrije Tri

bune ter beschikking van dhr. A. 
Vandoorne van de Vlaamse Volks
beweging. Deze weerlegde de bie-
zonderste argumenten van dhr. 
Kiebooms tegen de V-V.B. en haar 
federalistische stellingname. Wij 
citeren : 

« El' is echter meer, dhr. Kie
booms, en vele andere Vlaamse 
personaliteiten hebben met aan
drang gevraagd dat men zou dui
delijk maken wat men eigenlijk 
bedoelde met de uitdrukking «fe
deralisme». Zij zouden wel bereid 
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zijn er de nodige aandacht aan te 
schenken indien zij precies wi-sten 
waarover he t ging. Nu de Vlaam
se Volksbeweging op dat verzoek 
is ingegaan, neemt men het haar 
kwalijk. Begrijpe wie kan ! ». 

Bed. : Dit is inderdaad de tak-
tiek van de verdedigers van het 
unitarisme. Eerst heeft men ver
klaard, noch voor noch tegen fe
deralisme te zijn, daar de inhoud 
niet voedoende duidelijk leek. 

Thans noemt men het federalis
me zonder de minste ernstige ar-
giumer»tatie, een verderfelijke 
streving... 

LINKS 
In het blad « Links » wijdt M. 

Deneckere een beschouwing aan 
het Federalistisch Kongres van 
het tijdschrift a Het Pennoen ». 

Hij legt vooral de nadruk op de 
tussenkomst van onze volksverte
genwoordiger Mr Daniel Deco-
ninck : 

« Onze aandacht ging echter 
vooral uit naar het referaat van 
D. Deconinck over de struktuur-
hervormingen. Spijts de verwar
ring en het geharrewar die ont
stonden nada t jongelieden van de 
MAC signaalrookbommen in de 
zaal geworpen hadden, werd he t 
met aandacht beluisterd. In grote 
trekken komt het s tandpunt van 
Deconinck, die hier namens de 
ganse redactie van Het Pennoen 
sprak, neer op aanvaarding van 
wat Achilles Mussche, in een in
terview die hij aan dit blad toe
stond, als economisch drie-punten
programma van de nieuwe Vlaam
se beweging voorstelde : nationa-
lisatie van de energiesector, op
richting van een openbare investe
ringsmaatschappij met initiatief
recht voor het vestigen van ge
meenschapsbedrijven waar het 
privé-initiatief te kort schiet en 
kontrole op de holdings. D. Deco
ninck stelde o.m. voor dat de 
S taa t de niet-vertegenwoordigde 
aandelen in de beheerraden der 
maatschappijen zelf zou vertegen
woordigen, wat alleszins een ver
strekkende hervorming is, en 
sprak zich eveneens uit voor een 
kosteloze gezondheidsdienst. Het 

komt er nu op aan dit program
ma duidelijk en volledig te formu
leren en vooral het te doen in
gang vinden in de kringen die 
door Het Pennoen beïnvloed wor
den. Wij wensen Het Pennoen 
daarbij veel succes, alhoewel wij 
ons niet ontveinzen dat de weg die 
leidt naar de vorming van een 
progressistisch front in Vlaande
ren nog lang Is en met talrijke 
hinderpalen bezaaid. Maar een 
kongi'es als dit van verleden zon
dag sterkt ons toch in de overtui
ging dat er wel degelijk iets aan 
het veranderen is in Vlaanderen ». 

Red. : Uitgenomen in de B.S.P. 

De bond 
In De Bond komt het verslag 

Sauvy nogmaals ter sprake. 
Het blad pleit voor een alge

meen hernieuwd gezinsbeleid, dat 
ook door de demografische toe
stand in Vlaanderen wordt ver
eist : 

« We hebben de oren gespitst 
bij de mededeling dat nieuwe be
drijven in Wallonië niet konden 
worden aanvaard bij gebrek aan 
werkkrachten. Noodmaatregelen 
zijn dus inderdaad geboden, doch 
intussen mag men Vlaanderen 
niet beletten een eerste industrieel 
geraamte uit te bouwen. 

Volgende week geven we een sa
menvatt ing van het rapport Sau
vy, dat door de Waalse Economi
sche Baad gelanceerd wordt als 
een eerste psfchologische stoot in 
de informatie ten bate van een 
ruimer gezins- en bevolkingsbe
leid. We zullen er het onze toe bij
dragen. Want niet alleen voor 
Wallonië is Sauvy een profeet; hij 
moet ook in Vlaanderen, doch 
vooral door de Brusselaars ge
hoord worden, en als dusdanig is 
hij dan onze bondgenoot. 

Iedereen in ons land moet die 
schok krijgen om te weten dat al
leen een waarachtig gezinsbeleid 
meteen een algemene heroplevmg 
kan waarborgen, en voor de econo
mische ontwikkeling en voor de 
geestelijke weerbaarheid van het 
land. Alleen begrijpen we niet zo 
best waarom de Waalse Economi
sche Raad nog tot half mei wenst 
te studeren, alvorens de definitie
ve besluiten uit het verslag te 
trekken .. » 

Huis Magda 
Hoogsfraat 15^ -̂17, Antwerpen 

Tel. 32.90.47 

5LAAP. EN EETKAMERS SALONS AMERIKAANSE KEUKENS 
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aangekochte waren die ui tgewisseld worden op het einde van 
het laar in speciën of natura 
Vanaf deze maand en dit geheel hei laar docr worden er 
iedere maand 2 art ikelen aangeboden aan een uiterst lage 
Driis. 

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 Zelfde slaapkamer In polyester . . . op leg 

dit aanbod is slechts geld ig tot 30 maart a.s. 
Op alle andere art ikelen van 10 % tot 20 % vermindering 
Kontant — Krediet Levering door geheel het land 

Kunt U zelf niet komen, telefoneer on*. 



B DE VOtKSUNIS 

O T T E G E M - O U D E N A A R D E 
IS EEN VERGETEN STREEK 
TUSSEN Zot tegem en Oudenaa rde ligt een vergeten 

streek, een streek waar ge nog boeren met voorva-
derse ossenkarren kunt on tmoeten in dorpkes met pe 
perkoeken namen : Godveerdegem, St Blasius-Boeke, 
St Maria-Horekeke, St Mar ia -Oudenhove e n z . . . O p de 
grens van Mater en Volkegem, kan men over half 
Vlaanderen wegkijken, zo hoog is het daar . De Zu ld -

' [Vlaamse heuvels — door onver la ten de « V laamse Ar 
dennen » genoemd — vormen voor de toerist een bron 
van aartsvaderli jke schoonheid. W i e deze Oos t -Vlaamse 
ui thoek echter met andere ogen bekijkt moet niet 'ver zoe
ken om te on tdekken dat op sociaal ekonomisch gebied 
ook hier de klok is blijven sti lstaan. 

is inderdaad een van de rede
nen waarom men deze men
sen moeilijk nog ergens te
werk kan stellen. 

Op dit ogenblik wordt een 
versnelde beroepsopleiding 
gegeven waaraan een 30-tal 
werklieden deelnemen. Zij 
worden opgeleid als metsers 
en tewerkgesteld in het bouw
bedrijf. Eigenlijk geeft het 
cijfer van de werkloosheid 
echter een vals beeld, daar de 
meeste arbeiders zoals wij 
reeds zegden, pendelen. 

Doorheen gans de streek 

arbeiders die per trein naar 
Brussel en Wallonië gaan. 

• Z e v e n uu r 
per dag in de trein 

Sommigen gaan naar de mij 
nen in het Henegouwse. Zij 
zitten zeven uur per dag in 
de treinen. Treinen dan nog 
wel waarvan men niet meer 
zou vermoeden dat zij nog 
bestaan : houten wagens van 
een halve eeuw terug, sioom-
treinen die tot op de draad 
versleten zijn. « Als die een 
botsing hebben dan schiet er 

Deze streek is vooral aan
gewezen op de tewerkstelling 
in de tekstielnijverheid. De
ze nijverheid, veelal van fa
miliale aard, heeft dringenr» 
aanpassing nodig om tegen 
de geweldige buitenlandse 
mededinging op te kunnen. 

• Jeugd : 
Geen belangstelling 

De jeugd voelt zich minder 
aangetrokken om het tech
nisch onderwijs in de tek-
ytiel te volgen wat met zich 
brengt dat bv. te Oudenaar
de in de vier tekstielfabrie-
ken aldaar, een tekort is aan 
geschoolde krachten, maar 
dat daarentegen veel onge
schoolde aanwezig zijn zodat 
in deze tak ook het overgrote 
deel van de werklozen te vin
den is. Te Oudenaarde, be
staat er zelfs geen technisch 
onderwijs voor de tekstiel, 
trouwens heeft een statistiek 
hierover uitgewezen dat voor 
een tewerkstelling van 18 % 
in deze nijverheid van de 
ganse beroepsbevolking van 
Oost-Vlaanderen, er slechts 

Ontstellend 
aantal 
pendelaars 
makkelijk te begrijpen als van Oudenaarde - Zottegem geen splinter meer van over 
men nagaa t . da t . de plaatse
lijke nijverheid slechts be
staat uit vier belangrijke 
tekstielfabrieken die alles bij-

>.een ongeveer 600 rtlensëri' 
(meestal vrouwen) tewerk-
stellen. 

vindt men inderdaad een 
ontstellend aantal pendelar
beiders. Dagelijks vertrekken 
's moriens vroeg duizenden 

zei ons een werkman. 
Vermelden we dat uit Ou

denaarde-stad alle dagen een 
200-tal arbeiders naar Brussel 
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REPORTAGE 
door 

Staf de Lie 
*MM«40M4AM*MMW« 
3,7% van de leerlingen in het 
technisch onderwijs, tekstiel 
volgen. 

Door de afdankingen in de 
periode 50-55 ontstond er bij 
de arbeidende bevolking als 
het ware een panische schrik 
voor de tekstiel-nijverheid. 
Te Oudenaarde, waar wij een 
onderhoud hadden met ver
schillende mensen die in de 
tekstiel staan, verzekerde 
men ons dat velen toen een 
andere beroep aanleerden of 
aannamen en dat ook bleven 
uitoefenen zij het dan ook 
niet in eigen streek. Want 
talrijk zijn hier diegenen die 
uitgeweken zijn naar Brussel 
en Wallonië Talrijk zijn ook 
hier de pendelarbeiders, zij 
die alle dagen per trein heen 
en terug rijden naar Brussel. 
Frankrijk of W a l l o n i ë . 
Schokkend is de bevolkings
cijfer van Oudenaarde: 6.944 
Oudenaarde, een stad met 
prachtige kerken, enig stad
huis, lakenhalle, kortom een 
stad die op gebied van histo
rische gebouwen wat daar is, 
maar die een bevolking heeft 
zo groot als de eerste de beste 
plattelandsgemeente. 

M öevolkingscijfer 
m dalende lijn 

En deze bevolking daalt 
dan nog ! Dit is echter ge-

Tekst iel 
N.V. Oudenaardse telstiel-

fahrieken .- 200-250. 
Gevaco : ongeveer 100. 
Pros. Geraert (spinnerij). : 

IJO. 
Santens Gehr. : ongeveer 

100. 

De plaatselijke nijverheid 
is zoals wij reeds hoger zeg
den, familiaal en benutte niet 
alle kansen voor uitbreiding. 
Een kachelfabriek die nog 
volgens de oude stempel 
werkte kent eer verschrik
kelijke bloedarmoede en heeft 
ook de meeste werklozen. 

Op dit ogenblik heeft Ou
denaarde-stad volgend dag-
gemiddelde voor werkloos
heid : 

Volledig : 
Al. 39. 
V. 15. 

Gedeeltehjl: : 
M. 50. 
V 24. 

Deze cijfers zijn benade
rend; alles samen zijn er op 
dit ogenblik dus een 130 
werklozen, hetgeen langs de 
lage kant ligt naar bevoegde 
personen ons lieten opmer
ken. De leeftijd van de werk
lozen ligt ook hier zeer hoog, 
een gemiddelde van 55 jaar 

Vanui t de « Verge ten streek )> pendelen talrijke arbei
ders naar de Waa l se mijnen. 

Verouderde bevolking 
IN HET ARRONDISSEMENT OUDENAARDE 

Jaar Mannen Vrouwen Totaal 
1947 57.018 58.055 115.073 
1959 56.375 57.871 114.246 

Hieruit blijkt zeer duidelijk dat de bevolking achteruit 
gaat. Per km2 was de dichtheid in 1947 nog 279, in 1959 was 
dit cijfer teruggelopen tot 277. Er waren in 1959 1841 ge
boorten, wat neerkomt op 16,11 (per duizend) Hiermee 
heeft Oudenaarde het laagste geboortecijfer van de provin
cie Oost-Vlaanderen. Vergelij ken we de cijfers. Voor het 
ganse rijk : 17.6 voor Vlaanderen : 19,16 en voor Wallonië: 
16,52 
Merken we nog op dat de verhuisbeweging in dit arrondis
sement met 519 of 2,57 per duizend, de tweede hoog£?te is 
van Oost-Vlaanderen 

rijden en 60 naar Wallonië. 
De spoorwegen geven voor 
het station Oudenaarde 600 
weekkaarten met bestem
ming Brussel. De Openbare 
besturen trachten door t e 
werkstelling in eigen dienst, 
een beetje te verhelpen aan 
de werkloosheid. Dit kan 
echter niet veel aarde aan 
de dijk brengen. 

Het daggemiddelde der door 
openbare besturen tewerkge
stelde werklozen zag er in het 
administratief arrondisse
ment Oudenaarde als volgt 
uit : 

voor 1960 : 99 
november : 149 
december : 49 
voor 1961 
januari : 21 
februari : 28 
maar t : 33 
april : 55 
mei : 84 
juni : 92 
juli : 50 
augustus : 78 

• Werk lozen 

Daggemiddelde der gelcon-
troleerde werJclozen in augus-
tvs 1961 voor het gewestelijk 
bureel Ron se : 

Volledig : 
Mann. Vrouw. Totaal 

683 186 S69 
Gedeeltelijk en toevallig : 
Mann. Vrouw. Tutaaï 

174 272 446 
Algemeen totaal : 
Mann. Vrouw. Totaal 

857 458 1.315 
Voor 1960 was het daggemid^ 
delde te Ronse : 
Volledig : 
Mann. Vrouw. Totaal 
1269 250 1519 

Gedeeltelijk .-
Mann. Vrouw. Totaal 

592 379 971 

Totaal : 
Mann. Vrouw. Totaal 
1861 629 2490 

• Seizoenarbeiders 

nog zeer talrijk 

Rond Velzeke heeft men 
nog talrijke seizoenarbeiders, 
mannen die tijdens de perio
de van de oogst naar Frank
rijk gaan werken, voor drie 
maanden. Men vertelde ons 
dat de werkloosheid in die 
streek zo groot is, dat men 
daar de seizoenarbeid als een 
buitenkansje beschouwd. De 
eerste de beste mag zomaar 
niet meegaan. De ploegbazen 
duiden integendeel de « ge
lukkigen » aan. Men erft 
trouwens van vader op zoon, 
zodat kinderen van seizoen
arbeiders een streepje voor 
hebben. Drie maanden gaan 
deze mannen naar de oogst-
velden In Frankrijk. Drie 
maanden waarbij zij vrouw 
en kinderen niet zien. Maar 
drie maanden waarin voor 
velen toch een beetje geluk 
gelegen is : de wetenschap 
dat men na een tijd van on
gelooflijk hard zwoegen naar 
huis terugkeert met een flin
ke verdienste, flink althans 
als men anders de werklo
zensteun beschouwt die «bin
nengehaald» wordt. S.D.L. 

http://nagaat.dat.de


D i VOlKSUfME 
« 

I Superman van 
I dienstbetoon 

Iedereen herinnert zich 
waarschijnlijk nog wel de 
herrie die verleden jaar 
ontstaan is te Kruishou-
tem. Kruishoutem gelegen 
in de streek van Oudenaar
de, heeft de grootste eier-
markt van het land. De 
broedeieren die veelal 
ingevoerd worden uit de 
V.S. worden door de kip
penboeren van het omlig-

! 

« Na drie Jaar proefnemingen 

heeft men in Wal lon ië het 

prototype vervaard igt van een 

electrobus. » zo meldden en

kele weken geleden de kran

ten t Betere vervoermogel i jk -

heden voor Vlaamse Pendel

arbeiders naar Wal lon ië 7 

TEKSTIELNIJYERHEID: 
WANKELE 

WERKGELEGENHEID 
W IJ hebben reeds hiervoor gezegd dat de tekstielnij-

verheid prakt isch de enige nijverheid van de s treek 
Z o t t e g e m - O u d e n a a r d e - R o n s e is. Zij is familiaal en heeft 
de grote u i tbre idingskansen onbenu t gelaten. Talri jke on
geschoolden en dan vooral jonge meisjes, gaande vanaf 
veer t ien jaar, n e m e n er de arbeidsplaatsen in. O o k te Z o t -
tegem bes taan er een zevental tekstielbedrijven, maa r zij 
zijn niet in s taat de bevolking voldoende werk te ver
schaffen. In vorige repor tages hebben wij in ve rband met 
de pendelarbeid reeds 'n bi jdrage gebracht over de arbei-
ders t re inen die uit deze s treek de V laamse werkers naar 
Wal lon ië en naar Brussel voeren . 

DIEPENDAELE : 
INZET VOOR 
BETER VERVOER 

Wij hebben ter gelegenheid 
van deze bijdrage nog eens 
nagegaan hoe de toestand er 
te Zottegem thans uitziet. In 
het station heeft men onge
veer 800 werkkaarten voor 
Brussel afgeleverd en 200 
voor Wallonië. Tweehonderd 
andere werkkaarten waren 
bestemd voor Gent, Antwer
pen, Leuven en verschillende 
plaatj?3n uit de onmiddellij
ke omgeving. Deze cijfers be
wijzen overduidelijk dat het 
merendeel van de arbeiders 
dagelijks uren pendelt om 
werk te vinden in Brussel of 
Wallonië. 

In verband met deze pen-
deltreinen heeft V.U.-senator 

Dlependaele zich bijzonder 
verdienstelijk gemaakt, ge
zien hij door zijn talrijke 
tussenkomsten bij de bevoeg
de minister talrijke verbete
ringen heeft kunnen beko
men. 

• T e n bate van de 

P o s t m a n n e n . 

Op dit ogenblik is hij bezig 
met de regeling op de lijn 122 
(Gent - Geraardsbergen) en 
89 (Brussel - Kortrijk). Tal
rijke hulpkrachtpostbestellers 
uit de streek, kunnen te Brus
sel- — waar zij werkzaam 
zijn — slechts nachtwerk 

aanvaarden en geen ploeg-
werk, dit door het feit dat zij 
's avonds laat (wanneer zij 
du3 dagwerk zouden verricht 
hebben) niet meer wegkun-
nen vanuit Denderleeuw en 
dus niet thuis kunnen gera
ken. 

Senator Diependaele heeft 
thans aan de bevoegde minis
ter gevraagd een bus te laten 
vertrekken vanuit Dender
leeuw naar Zottegem. Hier 
zijn de belangen van onge
veer 120 postmannen mee ge
moeid. 

• Lege trein : 

Later ver t rekken . 

Wat de lijn 122 betreft, 
hier is er te 17 uur 05 een 
trein die uit Gent vertrekt 
naar Zottegem en die prak
tisch leeg rijdt. De trein van 
17 uur 47 echter zit stampvol. 
Senator Diependaele heeft 
stappen gedaan om de lege 
trein later te laten vertrekken 
en wel te 17 uur 23. Verder 
verzocht hij deze lijn met 
dieseltraktie uit te rusten 
waar thans nog stoomtuigen 
gebruikt worden. Op deze wij
ze kan de trein te 17 uur 56 
te Zottegem zijn en de ver
bindingen mogelijk maken. 
Een tweede voorstel bestaat 
erin de hogergenoemde trein 
later te doen vertrekken nl. te 

17 uur 33, maar dan recht
streeks naar Zottegem. Het 
is de verdienste van Senator 
Diependaele, niet alleen in de 
bres te springen voor de be
langen van de kleine man 
maar bovendien ook ter 
plaatse de toestand te onder
zoeken om uit te maken of 
door verschillende wijzigin
gen die hij voorstelt, niemand 
wordt geschaad. 

In verband met de lijn 50 
(Brussel - Oostende) heeffe hij 
verkregen dat een trein die 
uit Brugge vertrekt, vier mi
nuten vroeger ?^I afreizen en 
aldus te Gent de aansluiting 
zal mogelijk maken voor 
Aalst. Ook hier zijn een groot 
aantal postmannen, die te 
Brugge werkzaam zijn, mee 
gemoeid. Merken wij op dat 
de regeling in voege treedt 
op 27 mei e.k. 

Vroeger hebben wij reeds 
gemeld hoe Senator Diepen
daele er in geslaagd is te ver
krijgen dat op de mobielen
lijn bij uitstek nl. lijn Kort
rijk - Brussel, een snelle die
seltraktie in gebruik zou ge
nomen worden. Dit is inmid
dels ook gebeurd en het is 
dank zij de bemoeiing van de 
V.U.-senator dat thans de 
lange en langzame reizen op 
dit arbeiders-trajekt, groten
deels tot het verleden beho
ren. S.D.L. 
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voor Brussel voor de vlaamse provinciën 
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gende aangekocht. Zij kwe
ken leg- en braadkippen, 
die zij na verloop van tijd 
op de markt brengen. 

De heibel destijds vloei
de vooruit uit het feit dat 
de regering een zeer hoge 
taks inde op de ingevoerde 
goedkope voedergranen. 
Deze taks werd gestort in 
het landbouwfonds maar 
de kippenkwekers kregen 
in verre na geen gelijk-

I waardige toekenningen. 

( Bovendien werden goed
kope braadkippen inge
voerd uit Amerika en gooi-

Iden Argentijnse eiervoort-
brengers met spotprijzen 

Ide markt overhoop. Sena
tor Diependaele heeft toen-
dertijd al deze toestanden 

I aangeklaagd en geniet 
• daarom bij de pluimvee-

I houders een groot aanzien. 
Een van de oplossingen die 
door hem werden aanbevo
len was het publicitair be
kendmaken van het feit 

I d a t de produkten door on
ze pluimveehouders op de 

I markt gebracht, vrij zijn 
van schadelijke stoffen, 
vermits geen voedingspro-

I dukten gebruikt worden 
die hornomen, schadelijk 

I voor de verbruiken, inhou-
' den. 

I Onze Senator zal ook in 
de toekomst oog houden op 

I de belangen van de pluim-
veehouders. 

i In een reportage-reeks, 
die wij in voorbereiding 

[hebben, en die handelt over 
de Vlaamse landbouwers 

I zullen wij uitvoeriger te
rugkomen op de pluimvee-

I houders. 

I 

I I liiiiiiiiiiWir 

I Op de bres 

I 
voor 

I 
Kruishoutem 

I Senator Diependaele, de 
man van het dienstbetoon. 

I ln een jaar tijds schreef 
hij in dit verband meer 
dan vierduizend brieven, 

} Hij heeft niet minder dan 
vierhonderd dossiers van 

I mensen die hij uit de nood 
'geholpen heeft, die volko-

I men belangloos door hem 
geholpen werden. 



lö 
OE VOLKSUNIE 

NEEN - GILSON - NEEN - GILSON - NEEN 
ANTWERPEN (•arrondissement) 
'y.M.o. 

Zondag 29 april 1962 : deeln«-
enirg aan provinciale meeting en 
«^tochten te Gent, onder het mot
t o <f. Neen aan Gi'son ». 
Tocht naar Gent op 29 april a.s. 

Om alle moeilijkheden voor ver-
Toer te voorkomen hebben wij be
sloten een autobus in te leggen 
voor diegenen die over geen eigen 
Tervoer beschikken. Inschrijvin
gen aan Wim Maes, Lanteemhof-
s t raa t 28, Borgerhout, tel. 39.92.06 
of aan Joris Perir, Waarlooshof-
s t raa t 44, Antwerpen 2, tel. 
38.76.06. Verdere inlichtingen vol
gen. 
Programma : 

Bijeenkomst te 8 uur 15 op de 
Paardenmarkt , Antwerpen. 

8 uur 30 stipt vertrek naar 
Gent. 

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

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

AUe leden van het muziekkorps, 
alsmede de Vendeliers. 

Alle leden en simpatisanten uit 
Antwerpen en omstreken, met of 
zonder wagen, wagens voorzien 
Tan de nodigs 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 middagmaal 

(eten meebrengen) in lokaal « Ha^ 
zewind ». 

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

16 uur optocht doorheen Gent. 
Waarna einde. 

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

Zondag 11 maart , tijdens de 
werft<5cht te Borgerhout weerom 
144 nummers aan de man ge
bracht. Dank aan afdeling Borger
hout voor de medewerking. 

Volgende werftochten liggen 
re^ds vast. 

18 maar t Hoboken, 25 maar t 
Burcht, 1 april Berchem,' 8 april 
Antwerpen West. en 15 april Niel. 
Op 6 mei komt dan Boom aan de 
beurt. 

LIEDEKERKE 
Op zaterdag 31 

jaarlijks Vlaams 
zaal Anne-Marie. 

maar t a.s., 1 
bal 

1 Nadere inlichtmgen 
de week. 

V.U.-vrienden 
hartelijk welkom. 

van 

in de 

volgen

overal 

TIELT-IZEGEM 
Alle propagandisten en bestuurs

leden van het Distrikt Izegem-
Tielt worden stellig verwacht op 
zondag 25 maar t om 10 uur in de 
bovenzaal van Cafe Royal te Ize-
gem waar een vergadering door
gaat om gezamelijke werking te 
bespreken. 

Alwie zich aktief wil inzetten 
voor de Volksunie onder welke 
vorm ook is welkom ! 

In twee wsken tijds werden in 
ons distrikt twee nieuwe afdelin
gen opgericht. Beide starten niet 
alleen met een flink ledenaantal 
me ar ook met flinke leden ! Goed 
hei! Izegem en Ingelmunster ! 

Opgepast! Alle leden en sympa-
tisanten van de Volksunie uit 
Izegem en omliggende houden op 
zondag 15 april hun voormiddag 
vrij voor het bijwonen van de 
grote- protestmeeting welke door
gaat in de bovenzaal van cafe 
Royal ê Izegem 

WELLE 
V!a?gen. 

De plaatseUjke afdeling W e i t 
verzoekt al haar leden op 26 maart 
1962 hun huizen te bevlaggen en 
zodoende 26 maar t 1961. dag .Ier 
doorbraak V.U. te gedenken. 

GENT (arrondissement) 
Volgende openiucht-meetings 

stpan op het programma 
O T zondag 1 april Zwijnaarde, 

fj^„qvpth en Eke 
'We vragen nogmaals aan cnze 

ka "rieden en abonnementen de 
urep der bezonderste H. Missen op 
hun gemeente te laten geworden 
aan K Van Damme, Jan Verhae-
genwük 36, t-e Merelbeke. 

GBUITRODE 
Op zaterdag 14 april te 20 uur. 

bierhuis « Uilenspiegel » volksver-
gadermg. 

Sprekers : Joris ^ De Graeve, 
Clem CJolemont, Wirn' Jorissen. 

HOOGSTRATEN 
Woensdag 28 maar t om 8 uur 's 

avonds. V.U.-protestvergaderlng 
ook in deze kempense uithoek, in 
de zaal van restaurant (cDe tram» 
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. 
geloof in dit gewest. 

lEPER 
Voor 6 mei. dag waarop 's na

middags het provinciaal zangfeest 
te leper plaats vindt, wordt m de 
voormiddag een grote Volksunie-
vergadering voorzien Nadere m-
lichtingen hierover volgen nog We 
kunnen echter reedP mededelen 
dat de volgende sprekers zullen 
aanwezig zijn : Mr Van Der Eist. 
Wim Jorissen. Leo Wouters, dr. 
Herman Le (Pompte 

ST KWINTENS-LENNIK 
Neen Gilson 

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

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

LOCHRISTIE 
Op zondag 25 maar t openlucht 

meeting na de H. Mis van 9 uur 
op het dorpsplein. Spreker : K. 
Van Damme, arr . propagandalei
der. Nadien kolportage in de ge-
rr^^nte. 

MERELBEKE 
Eindelijk hebben we dan toch 

toelating bekomen om een open
lucht meeting alhier te houden. 
Wat ons direkt opviel was, dat we 
de heer politie-kommissaris ner
gens ontwaarden, en dat zijn af
wezigheid zogezegd vorige week 
toch de oorzaak was van het niet 
bekonien van een toelating. Zou 
onze burgervader Baron Pierre 
Verhaege tot betere gedachten ge
komen zijn ? Of realizeert hij zich 
dat ook zijn tegenstanders aan 
het woord moeten gelaten worden! 
In ieder geval we kunnen heel te
vreden terugblikken op het resul
taa t van onze meeting. Een eer.st 
wat verwonderd gehoor was ten 
slotte een en al aandacht voor het
geen de arr, propagandaleider K. 
Van Domme te vertellen had. We 
zagen zelfs enkele gekende anders 
overtuigde ondereen geduchtig het 
besproken herkauwen. 

Zodat ook hier het gestrooide 
zaad kiemen zal. 

ZAVENTEM 
Op 29 maar t te 20 uur in zaal 

St Michiel, Stationstraat 103, pro
testmeeting met als sprekers : 
Wim Jorissen en Dr Anciaux. 

AKTIE 
OOST-
VLAANDEREN 

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

-411e kaderleden fn sympathi
santen worden dringend opge
roepen om hieraan deel te ne
men Geen enkel arrondisse
ment ot n'aatsp'iike kern mag 

I ontlweken 

• Propagandamateriaal zal ter 
plaatse ter beschikking staan. 

Reisroute : Zingem (vertrek 
kerk 9 uur 30) - Ouwegem 
Huise Wannegemlede - Kruis-
houtem - Nokere - Wortegem -
Bevere - Oudenaarde 

Op zondag 15 april om 10 uur 
a.s, grote openfuchtmeeting op 
de markt te Kruishoutem Ook 
hierop wordt een afvaardiging 
van iï*def nrrondisspmenl ver
wacht 

Alle Sympathisanten uu het 
kanton die aan de rerdere ak-
U e te Kruishoutem aktief wil
len meewerken kunnen zich 
melden bij : 

Guido Deroo. ftaketstraat 6, 
te Gent IT 09 22,68.83); 

Jan Sleurs Struifstraat 5, te 
Gent IT. 09 25.79.07); 

Gles Cosyns Dorp, Kware-
mont (T. 055-381.61». 

VICHTE 
Grote werftocht op zondag 

25-3-62; samenkomst cafe De Jae
ger, Harelbeekestraat 35, Vichte, 
om 8 uvu' 30. 

Om 11 uur op voorgaand adres, 
protest-meeting « Neen Gilson » ! 
Sprekers : Bert Van Maldergem 

• en H Vandenbulke. 

MOEN-ST, DENIJS 
Volgende werftocht op 8 april 

a.s.; samenkomst aan de kerk te 
Moen, om 8 uiu- 30. 

WETÏEREN 
Anti-Gilson-Actie. 

De anti-Gilson-protestvergads-
ring heeft plaats op zaterdag 31 
maar t in de zaal Scala. Zij wordt 
voorafgegaan door een colportage 
in de Wetterse straten. Volksver
tegenwoordiger Wouters en propa
gandaleider Toon Van Overstrae-
ten spreken op de volksvergade-
eing. Nu de tweede mars op Brus
sel in voorvereiding is, moet deze 
vergadering een massale opkomst 
kennen. Het Ronde van Vlaande-
ren-dossier wordt bekend gemaakt. 

ZEVENEKEN 
Zondag 25 maar t door V.M.O. 

Gent openlucht meeting na de H. 

Mis van 10 uur. Zelfde spreker als 
in liochristie. 

EEKLO 
TWEEDE LENTEZANGFEEST 
VAN HET MEETJESLAND 

Zondag 1 april om 15 uur 30 in 
de zaal Werkmanskring te Eeklo 
tweede Lentezangfeest van het 
Meetjesland met medewerking 
van : 
Koren : 

St. Lutgardiskoor van Waar
schoot, 

Het Lijsternestje van Eeklo, 
De Anz Koren van Ertveide. 
Dirigente : Jef Tinel, Leopold 

Van Hyfte. 
Voordracht : Wilfried De Cans-

macker. 
Peestrede : Drs A. De Poortere. 
Kaar ten aan 20 F. Steunkaar-

ten 40 F. Jeugdgroepen 10 F bij 
D. Pauwels, Weststraat 92, Waar
schoot. Tel. 77.24.20. 

AKTIE OOST-
VLAANDEREN 
in kanton Zele. 

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 aiTondissement of plaatse
lijke kern mag hierop ontbreken. 

Propagandamater iaal zal ter 
plaatse ter beschikking staan. 

Reisronde : Overmeire kerk 
(vertrek 9 uur 30) - Bei-lare - Zele 
- Waasmunster - Grembergen -
Dendermonde - Appels - Schoen-
aarde - Wichelen - ScheUebelle -
Wetteren (ontbinding aan Vlaams 
huis) . 

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

Ook hierop wordt een afvaardi
ging van ieder arrondissement 
verwacht. 

Alle sympathisanten 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. Ringstraat 29, Hamme. Tel. 
24.34.03. 

BEWEGINGSLEYEN 
DRUIVENSTREEK 

Gedurende de tocht door de ge
meenten Hoeilaart en Overijse, 
die ons land zijn eerste eigen wij
nen schonken en die o.a. de 
schuimwijn Blauwvoet, bruisend 
als champagne, voortbrachten, 
werden 146 bladen verkocht. Het 
was verheugend vast te stellen hoe 
Vlaams deze taalgrensgrensge
meenten zijn gebleven en hoe ook 
daar het onthaal oneindig veel be
ter was dan een paar jaar gele
den. 

LIEDEKERKE-TERALFENE 
Op 1 april 1962 worden de plaat

selijke propagandisten gemobili-
zeerd om deel te nemen aan een 
werftocht met verkoop van blad 
in hun gemeenten. Bijeenkomst 
achter de KVS om 8 uur 45 of om 
9 uur 30 aan de kerk van Liede
kerke. Zal het rekord van Asse 
(verkoop van ruim 200 bladen) in 
Liedekerke geklopt worden ? 

DIKSMUIDE 
Aandacht a.u.b. 

Een nieuwe, extra stevige band-
opnemer dient aangekocht mede 
de elementen voor st^'oomverzeke-
ring. 

De oude batterij , mede de oude 
bandopnemer zijn versleten en 
vergen steeds herstellingen 

Daar de arr. kas een ferme deuk 
kreeg door de nodige propaganda 
in de Westhoek (prov. verkiezing 
van 25-2) ziet het arrondissement 
zich vei-plicht beroep te doen op 
de vrijgevigheid van allen die door 
een milde geldelijke steun willen 
helpen tot de aankoop van een 
nieuwe geluids-inrichting, dit zo 
broodnodig propaganda instru
ment. 

Storten op P.C 1108.04 van de 
arrondissement voorzitter Jan De 
Bondt, te Diksmuide. 

Of een briefje steken in fle 
daartoe gereed gestelde bus in het 
« Vlaams Huis ». IJzerlaan 83. 

Bij voorbaat, hartelijk dank I 

iPPRNEGEM 
Zondag 25 maart , kolportage te 

Eernegem. 
Bijeenkomst om 9 uur aan de 

kerk. 
De kolportage van Ichtegem e -

thans deze van Eernegem werden 
vooral- ingezet als propaganda voor 
de feestavond van 31 maar t e.k. 
ingericht door de « Vlaamse vrien
den van Houtland en G'.stel » 

De kolporteurs van 't Diksmuld-
se rekenen er dus stellig op dat 
hier ook a'leman zal bijspringen, 
mede de vrienden van hét Hout-
land (Koekelare) en van Gistel. 

Alleman op pos t ! 

DENDERMONDE (arr.) 
Kolportagetocht te Kalken op 

zondag 18 maar t 1.1 werd een 
groot sukses 176 Volksunie ver
kocht op een bevolking van 4.828 
en 1.368 postbussen. 

Dit resultaat is he l produkt van' 
de persoonlijke werking van onze 
propagandist Theofiel De Kegel 
en zijn effektieve deelname aan 
de kolportage. 

Deelname aan propagandatoch-

ten in eigen gemeenten werden 
prachtige resultaten af ! 

GENT 
Bal. 

Op zaterdag 31 maar t 1962 richt 
Vriendenkring « Artevelde » zijn 
Half-Vastenbal in, dat zal plaats 
hebben in zaal « Roeland », Korte 
Kruisstraat 3, Gent. 

Deze. dansavond zal opgsluisterd 
worden door de orkesten Fany 
Saddler en Johan Lehler. De in
kom is vastgesteld op 30 F. 

Deuren te 20 uur. Animator Fons 
Vermeersch. 
LEDE 
Kl-abhuis « Den Bonten Os, Molen
straat . 

Zondag 25 maar t te 20 uur open-
.gteljitlg Kler'i ' tentoonstelling van 
het werk van Maurits Van Pouc-
ke. schilder 

Ingeleid door : Renaa t Saey. 
De tentoonstell 'ng blijft op^n 

tot 25 april. 

MECHELEN 
Op het jongste arrondissements-

bestuur mochten we weer enkele 
nieuwe medewerkers wolkom he
ten. 

Wim Jorissen gaf een uiteen
zetting over de huidige pol'tieke 
toestand waarop de sociaal-eko-
nomipche problematiek besproken 
werd. 

Nota werd genomen van de aan-
oak van het werk m verscheidene 
nieuwe gemeenten. 

De propaganda verloopt vlot. 
Wat de abonnees betreft 'eidt 

Lier voor Mechelen. Nijlen Beer-
ze! en Duffel. 

Kolportagetochten. 

Elke zondag worden de verkoops-
rekords gebroken in de bezochte 
gemeenten. De laatste weken Kes-
sel : 71, Wiekevorst : 102, Hom
beek-Leest : 144. En steeds maar 
verder de Vlaam.s nationale ge
dachte verspreiden. 

Volgende tochten werden reeds 
vastgelegd : Bijeenkomst en ver
trek te Mechelen. lokaal Opsin-
ioorke, N'euwwerk 1, de zondag
morgen te 9 uur. 

25 maar t : kolportage tp Lier. 
1 april : Breendonk 
8 april : Willebroek. 
15 april : Beerzel. 
Nieuwe medewerkers altijd wel

kom. 
Mikroinstallatie. 

Alle giften ten bate van de aan
schaffing van een mikroinstallatie 
voor de kolportagewagen kunnen 

gestort worden op postgiro 8884 12 
van de heer Verschaeren Kluis-
s t raat 14, Mechelen. 
Abonnementen. 

Deze maand doen we speciaal tot 
al onze abonnenten een krachtige 
oproep om aktief aan onze uit
bouw deel te nemen en elk mins
tens een nieuwe abonnent bij te 
winnen. Het aanta l abonnenten is 
de maatst.af van onze invloed. 
V.M.O.-NOORDERKEMPEN 
Werkgroep Schilde |Wijnegini. 

Zondag 11-3-62 : rustdag. 
Zondag 18-3-62 : werftoo^^t *e 

Schilde. 
Zondag 2=5-3-62 : werft/ocht te 

Wijnegem 
,v. N.3.,,,L. Weg^r^s ziekte van ver-

scheideqq prop,9,ê.?indistgn werd de 
werftocht' tp Schilde (18-3-62) af
gelast. 
Werkgroep Schoten. 
1. Aktie : 

Werftocht te Kruibeke (11-3-62). 
De Volksunie werd gretig ge

kocht aan het ri tme van meer 
dan een per minuut . 

Werftocht te Bazel (11-3-62). 
Bij deze werftocht onderscheid

de zich vooral 't gezin van Grins-
ven (Merksem) met 89 nummers! 

Werftocht te Schoten (18-3-62). 
Op aanvraag van de plaatselijke 
afdeling werd zondag 1.1. deze ge
meente nog eens grondig aange-
nakt en dan vooral «De Deuzeld». 
Wijkleider M.C. liet niet na onze 
jongens te komen ^ n m o e d i g e n . 
Het onthaal op de « rode » Deu
zeld was opvallend goed en op 
korte tijd werden ver boven de 100 
nummers verspreid. Uiterst nut t i 
ge aantekeningen zullen aan het 
plaatselijk î ocf-ii,]!. overgemaakt 
worden. 
2. Programma : 

11-3-62 : werftocht te Schoten. 
18-3-62 : werftocht te Ekeren. 
2-5-3-62 : werftocht te Kapellen. 

iONGEREN 
Tongeren is een van de twintig 

steden en gemeenten waar de 
Volksunie de jongste twee maan
den een eerste openbare vergade
ring hield Ook hier bleek het aan
gevraagde lokaal te klein. 

Clem Cokmont en Wim Jorissen 
voerden er het woord. Nieuwe le
den en abonnees werden inge
schreven. Voor de werking in het 
Tongerse bleek de bijvalrijke ver
gadering een krachtige stuwing. 

Haspengouw wil niet ten achter 
blijven. 

Ook voor Hasselt en St. Truiden 
worden openbare vergaderingen 
voorzien. 

ANTVERPIA 
MEUBELEN 
St. Gummarustr 

58 Antwerpen 
De nieuwste 
modellen voor het 
komend seizoen. 
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Investeringsmaatschappij 
In de Kamer werden deze week de debat ten gevoerd over 
de Nat ionale Inves ter ingsmaatschappi j . In een merkwaa r 
dige tussenkomst verduideli jkte Mr V a n der Eist het 
s t andpun t van de Volkun ie . Deze tussenkomst belicht 
zeer scherp de t ekor tkoming van de openbare en pr iva te 
sektor t .o.v. van een in V laande ren zo noodzakeli jke in
vesteringspoli t iek. Zij toont duidelijk aan dat het huidig 
w^etsvoorstel deze t ekor tkoming niet zal ongedaan m a k e n 
en wijst de weg naar een voor Vlaanderen bevredigende 
oplossing van het probleem. 
De tussenkomst van Mr V a n der Eist is zo belangrijk dat 
w e ze in een paar afleveringen integraal zullen brengen . 
Inmiddels m a g het w^el t ekenend genoemd w or den voor 
onze par lementa i re zeden dat , op het ogenblik dat Mr V a n 
der Eist ver leden dinsdag in de vroege namiddag voor de 
Kamer het w o o r d voerde , slechts 16 volksver tegenwoor
digers — waaronder onze vijf manda ta r i s sen — aanwezig 
waren . Minister Spinoy alleszins volgde de ui teenzet t ing 
v a n onze fraktievoorzit ter me t kenneli jke belangstel l ing. 

Dit wetsontwerp is onge
twijfeld belangrijk, o.m. om
dat het een volkomen nieuw 
instrument in het leven 
roept voor het voeren van 
onze ekonomische politiek, 
en het loont dan ook de 
moeite er enkele beschou
wingen aan te wijden. 

Laat mij beginnen met te 
verklaren dat de idee, de be
doeling die ten grondslag ligt 
aan dit wetsontwerp onze 
goedkeuring wegdraagt, niet 
om doctrinaire redenen, 
maar uit praktische doelma-
tigheidsoverwe'gingen. 

Het beginsel van een na
tionale investeringsmaat
schappij en van overheids-
participaties in het bedrijfs
leven schrikt ons geenszins 
af, zonder dat wij hierin een 
doel op zichzelf zien. De 
Staat moet zijn taak vervul
len en de initiatieven ne
men die noodzaakelijk blij
ken om tot evenwichtige en 
bevredigende sociaal-ekono-
mische toestanden te komen, 
in alle delen van het land. 

Veel te laat 
Men kan het betreuren dat 

niet reeds jaren geleden een 
soortgelijke instelling tot 
stand kwam. Wij komen 
eens te meer te laat, al thans 
veel later dan ons omrin

gende landen. 
Dit is in feite het derde 

wetsontwerp strekkend tot 
de oprichting van een inves
teringsmaatschappij dat in 
ons land ingediend werd bij 
het parlement. Tien jaar ge
leden reeds werd onder de 

pijen ingediend dat in 1961 
bij de parlementsontbinding 
verviel. 

Wij staan nu voor het der
de wetsontwerp... het komt 
bijna tien jaar na het eer
ste, minstens tien jaar te 
laat. 

Inderdaad had een inves
teringsmaatschappij grote 
diesnten" kunnen bewijzen in 
het raam van een ekono-
misch en sociaal verant
woorde regionale ekonomi
sche politiek, die echter 
nooit gevoerd geweest is. 

Vlaams belang 
Het was reeds lang duide

lijk voor ieder onbevooroor
deeld waarnemer dat de 
werkloosheid in het Vlaamse 
land struktureel was en veel 
te groot; dat de mobiliteit 
der arbeidskrachten in het 
Vlaams land te groot was en 
sociaal onverantwoord; dat 
de levensstandaard, het wel
vaartspeil in het Vlaamse 

moest de Staat een helpende 
hand toegestoken hebben. 

Zelfs een politiek van kre
dietverlening, van verlaagde 
intrest, van fiskale of andere 
tegemoetkomingen moest 
uiteraard vooral ten goede 
komen aan de gevestigde, 
grote bedrijven en aan de 
meest geïndustrialiseerde 
gewesten 

Juist de eKonom-lscn m.in-
der-ontwikkelde gewesten 
werden het minst geholpen 
en dergelijke politiek werkt 
automatisch diskriminerend. 

Een van de grote hindei"-
palen voor de ekonomische 
expansie in Vlaanderen is 
steeds het gebrek aan risiko-
dragend kapitaal geweest. 
Deze toestand was en is in 
zover paradoksaal daar 
Vlaanderen, door de grote 
spaarzin van de bevolking en 
het aanzienlijk spaarvolume, 
steeds aan kapitaal-uitvoer 
gedaan heeft. 

M.a.w. de Vlaamse spaar
gelden werden naar Brussel 

Tussenkomst van Mr Van der Eist 

homogene C.V.P.-regering, 
in 1952, een wetsontwerp tot 
oprichting van een « Natio
nale Maatschappij voor In 
vestering » door de toenma
lige minister van financiën, 
de heer A.E. Jansen inge
diend. Het is nooit wet ge
worden. 

Onder de B.S.P.-liberale 
regering die van 1954 tot 
1958 aan het bewind was, 
werd bïj mijn weten geen 
enkel regeringsinitiatief ge
nomen op dit plan^ wat een 
zware tekortkoming geweest 
is en vooral de B.S.P. kan 
verweten worden. 

Na de verkiezingen van 
1958, onder de regering Eys-
kens, werd in 1959 een nieuw 
wetsontwerp tot oprichting 
van investeringsmaatschap-

G Ê c\^^ î ^ P K CSINI'̂ I S É Ê R O 

vmimémL 
uit de druiven sian de viaamse gemeenten 

OVERIJSE-HOEILAART 
ïn de Iscavallai 

_ _ EEN PRODÜKT I S C A . 
.IN hS g D i S0fil./'4a er. H. R.'BRUa.2«2,2/2 

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

Borgerhout — Tel. 30.04.23 
BRUSSEL : Walter Verheirstraeten 

95, KI. Molenstr.- Anderlecht T. 22.88.98 
83, IJzerlaan - Tel. 50749 

OOSTENDE : Jozef De Busschere-Decroos 
Hofstraat Ib - Tel 761.16 

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

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

13, Léon Dujardinstraat - Tel. 411.83 

land ver beneden het gemid
delde lag voor het Rijk. 

Het was dus sedert lang 
duidelijk dat de industriali
sering van het Vlaamse land 
moet bevorderd worden en 
dat het de plicht was van de 
i§taat het privaat-initiatief 
te helpen of aan te vullen. 

Dit was zelfs nodig met het 
oog op de ekonomische ex
pansie en het op peil houden 
van het groeiritme van de 
ekonomie in ons land. 

De ongunstige positie waar
in België verzeild is, is een 
gevolg van het verwaarlozen 
van de reële mogelijkheden 
die het Vlaamse landsgedeel
te bood en die eerst moesten 
ontdekt worden door buiten
landse investeerders. 

Denk een ogenblik de bui
tenlandse investeringen in 
Vlaanderen weg en wat blijft 
er nog over aan nieuwe be
drijven ? 

Kapitaal in 
Vlaanderen 

Ten overstaan van de af
kerigheid der grote inves
teerders (ik denk hier na
tuurlijk aan de holdings) 
voor investeringen in het 
Vlaams land, ten overstaan 
van de moeilijkheden door de 
kleine en middelgrote bedrij
ven, die vooral talrijk zijn in 
de Vlaamse gewesten, onder
vonden om risikodragend 
kapitaal te vinden voor de 
modernisering en de uitbrei
ding der ondernemingen 

gedraineerd en voor een aan
zienlijk deel in Wallonië, te 
Brussel of zelfs in het bui
tenland belegd. Een enkel 
voorbeeld : de spreiding van 
de kredieten verleend door 
de Algemene Spaar- en Lijf-
rentekas voor het jaar 1959 
geeft 40,2 % voor de Waalse 
provincies, daar waar deze 
zelfde Waalse provincies 
slechts 24,8 % van de spaar
gelden aanbrachten gedu
rende hetzelfde jaar. Vroe
gere jaren geven een nog on
gunstiger beeld ! 

De moeilijkheden onder
vonden door het Vlaams be
drijfsleven komen voort uit 
de struktuur van dit be
drijfsleven : vele familiale 
bedrijven, vele kleine en 
middelgrote bedrijven In 
dergelijke ondernemingen 
zijn de eigen financierings
middelen veelal beperkt, het 
beroep op krediet is even
eens beperkt door de geëiste 
waarborgen, en aan een 
rechtstreeks beroep op het 
publiek door een obligatie
lening of anderzins valt niet 
te denken. 

We laten nu nog de haast 
onoverkomelijke moeilijkhe
den bij het oprichten van 
nieuwe bedrijven zonder de 
ruggesteun van machtige fi
nanciële groepen buiten be
schouwing. Alleen reeds de 
gezonde en normale moder
nisering en uitbreiding van 
bestaande bedrijven wordt 
dikwijls afgeremd door ge
brek aan financiële midde
len. 

ZOEK AANNEMER j 
• 
• 
• 
• 

voor het bijbouwen van 3 appartementen en verande- : 
• 

ringen in Brussel • 
• 
• 

ruwbouw dient in Augustus afgewerkt te worden • 
• 
• 

Schrijven bureel blad nr 110 dat overmaakt « 

Noodzakelijke 
omzetting 

Vlaanderen was en is hier
in het slachtoffer van de t ra
ditionele politiek en gericht
heid van de holdings, want 
de kredietmaatschappijen 
en ander-e financiële instel
lingen kunnen of durven te
gen deze politiek niet ingaan. 
Vlaamse ekonomisten heb
ben sedert vele jaren be
klemtoond en herhaald dat 
risiko-dragend nijverheids-
krediet ontbreekt in Vlaan
deren. 

Aldus bv. prot. dr Devre-
ker in zijn boek « Welvaart
problemen in Vlaanderen s>. 
Aldus prof. dr V. De Ridder 
in zijn referaat op het Vijfde 
Vlaams Wetenschappelijk 
Ekonomisch Kongres vorig 
jaar te Gent. 

Men weet sedert lang waar 
de schoen nijpt : bepaalde 
maatregelen waren noodza
kelijk, maar werden nooit 
genomen. 

Maatregelen om te berei
ken dat ten minste het in 
Vlaanderen gespaarde kapi
taal de nijverheid in Vlaan
deren zou ter beschikking 
gesteld worden. 

Daarom een instelling om 
risiko-mijdend kapitaal om 
te zetten in risikodragend 
kapitaal en om dit kapitaal 
ter beschikking te stellen, 
aan te wenden voor de ex
pansie van het Vlaams be
drijfsleven. 

Ik wens vooral de nadruk 
te leggen op deze transfor
matie van risikomijdend in 
risikodragend kapitaal. 

De Vlaamse spaarders zijn 
blijkbaar uiteraard al weinig 
geneigd om aan speculatieve 
beleggingen te doen en an
derzijds is de struktuur van 
het Vlaams bedrijfsleven om 
reeds vermelde redenen wei
nig geschikt voor beleggin
gen door partikuliere spaar
ders. 

Deze leemte in onze finan
ciële apparatuur treft voor
al het Vlaamse landsgedeel
te, veel minder Wallonië. 

Misschien zouden gemeng
de banken deze leemte in 
zekere mate kunnen vullen 
hebben, maar deze oplossing 
biedt zeer grote nadelen en 
bezwaren. 

Ik geloof niet dat de op
lossing moest of moet ge
zocht worden in die richting. 

Volgende week ; 
Vlaamse en Waalse 
werkelijkheid. 

: KASTKIAAR 14 50 F per ki lo 
: HALFKLAAR 12,50 F per ki lo 
• WINDDROOG 7,50 F per ki lo 
: 20 % kort ing voor proefwas 
• Voor dienst kastklaar 
; en halfklaar 

j Wasserij PERFECTA 
• 

: Paardenmarkt, 20 
• 
• 

i Antwerpen 
I Tel. 32 27.12 
• 
• 
V Houder van een technisch 
• wasbrevel « Cenetra » 
• waarborg voor min imum steef 
; en hoge witheidsgraad ' 
\ Voor lezers en toekomstige lezers 
• van de Volksunie, voor 
; Antwerpen en randgemeenten. 
! ook na 6 uur 's avonds 
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AARSCHOT 
Een kleine werftocht in een 

paar randwijken, leverde prachtig 
resultaat, Praktisch alle nummers 
werden verkocht. Een der volgen
de zondagen komt de gemeente 
aelf aan de beurt. 

ANTWERPEN 
Bal. 

Groot propagandist«nbal onder 
het motto « Zoals nooit tevoren ». 

Eregasten ; Wim Jorissen en 
echtgenote. 

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

30 In de zaal 8 PaUadiiun », Of
ferandestraat 42. Antwerpen. 

Toegangsprijs : 20 P. 
Bestel tijdig uw kaarten. TeL 

Ï9.92 06. 

Kultuui' en Ontspanningskring 
« Tijl ». 

Richt op woensaag 28 maar t e.K. 
In de grote 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 
Loulssette Garcia — de tenor Paul 
Bchotsmans en de bas Arnold 
Brand, aan de vleugel begeleid 
door de heer Luclen 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 
af aan reeds te bekomen bij de 
Terschlllende afdelingen of kun
nen rechtstreeks bekomen worden 
bl] de Hr Dierick J an , Lange Lo-
zannas t raa t 77, t« Antwerpen 

Aanvang van de avond : 20 uur. 
D^ufpn : 1" '""" SO 

BL.'\Nivi:..\i>t.». \j. •. 
Geslaagde Kameraadschapsavond. 

De Kameraadschapsavond welke 
vorige zaterdag ingericht werd ter 
gelegenheid van de afreis naa r 
Kongo van Jef Van Daeren, een 
der meest aktleve plaatselijke me
dewerkers kende een groot sukses. 
De animator Joris Poupaert en 

. he t orkest « Melodienband » zorg
de voor de nodige sfeer. 

De plaatselijke V.U.-afdeling 
dank t de talrijke aanwezigen zo
wel Blankenberge en omliggende 
als van Brugge, Heist, Knokke, 
Geraardsbergen en andere om hun 
aanwezigheid, en hoopt dat de op
brengst een ferme duw zal geven 
voor de aankoop van de arr. pro-
pagandawagen 

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

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

Dit groots feest vindt plaats in 
« Palace Dancing » Van Ysen-
dljckstraat (Voltairelaan) te 
Schaarbeek. 

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

Werken eveneens mede aan het 
welslagen : het A.N.Z.-koor Lie
ven Duvosel, de werkgemeenschap 
voor Volkskunst, en de Zilver-
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 gi"ijpt 

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

DENDERHOÜTEM 
Bal. 

Op zaterdag 7 april richten de 
afdelingen Denderhoutem - Welle 
hun eerste Vlaams Dansfeest in 
te Denderhoutem in de zaal Ca
sino, Dorp. 

Orkest : Peter Philips 
Eerste dans te 21 uui'. 
Deelname : 50 F. 
Kaar ten te bekomen door stor

ting op P.C.R. 5902.65 van De 
Grom Richard. Broekstraat 77, 
Welle. 

Er vertrekt een bus vanuit Wel
le te 21 uur en te 22 uur aan het 
lokaal (!^fe Cambrinus. Dorp, om 
de deelnemers uit Welle er heen 
te voeren. 

BRUGGE 
Laatste oproep tot de achterblij
vers. 

De propagandawagen is er bij
na. 

Niemand blijft ten achter. 
Schrijft in op een Ere-aandeel 

van 100, 500 of 1.000 F, of koopt 
een s teunkaar t van 20 of 50 F, 
door storting op postrekening nx-. 
4414.47 van J a n Van Tulden, Ver
brand Nieuwland 25, Brugge. 

EERNEGEM 
Zondag 25 maart , werftocht te 

Eemegem. 
Bijeenkomst om 9 utir aan de 

kerk. 
De kolportage te Ichtegem was 

waarlijk een onverwacht succes. 
Ook Eemegem moet de normale 
verwachting overtreffen. Daarom 
zullen de groepsleiders en kamera
den die te Ichtegem zulk prachtig 
werk leverden, ook willen deelne
men aan de werftocht te Eeme
gem. 

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

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 maart 
om 19 uur 30 aanvangt in de Ami-
tié Liedsplein 35 te Schaai-beek. 

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

Sthlest 
Waihenhmn 

JBht 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAG 
WACHENHEIM A.D.WEINSTRASSE 

FIJN KOST p.v.b.a. POTHOEKSTRAAI I 42 
ANTWERPEN TEL. (03) 35.38.54 

overtuigde Vlamingen. 
Uit Vlaamse solidariteit groeit 

Vlaamse macht. 

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 ditmaal niemand 
van onze kaderleden. Ook 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. 

GENT 

Werftochten. 

De wekelijkse kolportage vond 
terug te Merelbeke plaats, aange
zien we vorige week geen toelating 
bekwamen. We mochten ons in 
een goeie ontvangst vanwege de 
inwoners verheugen, die blijk ge
ven van meer demokratische zin 
dan hun burgervader. In Merelbeke 
gaat de Volksunie zoals op talrijke 
plaatsen vooruit, hetgeen als een 
teken des tijds beschouwd mag 
worden. 

Wensen. 
De echtgenote van ons lid Gust 

Van Cauter en mede-kolportrice 
op menige tocht, moet opnieuw 
voor de vierde maal een heelkun
dige bewerking ondergaan. 

We wensen Mietje veel goeie 
moed en een spoedig herstel. 

Op zondag 8 april in de kerk der 
paters Dominikanen H. Mis voor 
de zlelsrust van Dr August Borms. 
Nadien in de Roeland korte her
denkingsplechtigheid. 

ICHTEGEM 
Feestavond. 

De « Vlaamse Vrienden Hout-
land en Gistel » hebben deneer U 
en Uw familie uit te nodigen, op 
zaterdag 31 m a a r t 1963 te 21 uur, 
op haa r feestavond in de zaal 
« De Engel » te Ichtegem. 

Dansorkest : «De Melorytmers». 
Kaar ten : vanaf 30 F 

KORTRIJK (arrondissement) 
Het arr. bestuur deelt mede: 
1. Dat de genaamde Remi Ver-

brugghe, van Kortrijk, niets te 
maken heeft met de organisatie 
van de V.U. en geen enkele op
dracht te vervullen heeft in n a a m 
van de part i j . 

2. De voorzitter van he t ore. 
vraagt om jjersoonlijke redenen, 
alle briefwisseling naar hem ge
richt te willen adresseren als 
volgt : Bert Van Maldegem, voor
zitter der V.U. arr. Kortrijk, 
Steenstratelei 8, Kortrijk. Het te
lefoonnummer 109.37. 

K O R T R I J K 

De V.N.S.U.-Kortrijk (Vlaams-
nationale studentenimie) nodigt 
alle leden en sympatisanten uit 
om de vergadering van zondag 
1 april 62 bij te wonen, om 10 
uur 30 in het Belfort, Grote 
Markt. 

Spreker : dokter Herman Le 
Compte. 

LEUVEN 

Op dinsdag 27 maar t te 20 uur : 
grote volksvergadering m ons lo
kaal « CTristal », Parijsstraat 12, 
Leuven. 

Sprekers : Daniel De Coninck en 
Mare Pelgrims. 

Op zaterdag 31 maar t te 20 uur 

gezellig samenzijn in de zaal Cris-
tal . Pari jsstraat 12, Leuven. 

Wafelenbak, dans, spel. Ieder
een hartelijk welkom. 

Inschrijven in ons lokaal uiter
lijk woensdag 28 maar t . 

WETTEREN 
Vlaams Huis. 

Officiële opening van het 
« Vlaams Huis De Reuzen », 
Markt, Wetteren op zaterdag 31 
m a a r t in de namiddag. Aan onze 
sympathisanten te bewijzen da t 
ook te Wetteren een Vlaams Huis 
leefbaar is. 
Kolportage. 

Onze propagandisten waren zon
dag naa r Kalken getrokken samen 
met de ploeg uit Hamme. Op an
derhalf uur werden 188 nummers 
verkocht. Wie doet het beter ? 
Vlaamse Film. 

De nieuwe Vlaamse speelfilm 
« Brigands voor Outer en Heerd », 
die handel t over de strijd van ons 
volk tegen de Franse overheer
sing, wordt op 27 maar t vertoond 
in CJiné Nova. Warm aanbevolen 
aan alle lezers 

WEST-VLAANDEREN 
Het gouwsekretariaat dankt de 

arrondissement Kortrijk en Roe-
selare voor hun milde storting in 
de provinciale kas 

De opbrengst van de werftocht 
4 m a a r t zal op een nutt ige wijze 
gebruikt worden. Het is inderdaad 
noodzakelijk da t de vijf arrondis
sementen voor bepaalde akties sa
menwerken, onder de leiding van 
het gouwbestuur. Het bestum' 
vraagt dan ook da t de andere ar
rondissementen het voorbeeld van 
Kortrijk en Roeselare zouden vol-, 
gen om als een geheel onverdeeld 
en solidair de s t r i jd te strijden 
Om ook onze provincie h a a r plaats 
te geven in het Vlaams Nationaal 
leven waarop zij recht heeft 

ZAVENTEM « . « „ 
De afdeUng Diegem - Steenok-

• kerzeel - Zaventem 'toietlt aft i l e " 
dereen uit de streek kans om <^ 
donderdag 29 m a a r t 1962 te 20 uu r 
in de zaal Sint-Michel Station
s t raat 103 te Zaventem kennis t« 
maken met Dokter V. Anclaux ui t 
Machelen en Drs Wim Jorissen, al
gemene sekretarifi van de Volks-
imle. ZIJ zullen uitleggen waarom 
Vlaanderen neen zegt aan Gllson, 
aan Larock en aan Van EHsIande. 

GEBOORTEN 
In het gezin van onze vrienden 

Braeckmans - Vanderleenen te 
Wilrijk werd een zoontje geboren 
da t Mark werd genoemd. Onze 
hartelijkste gelukwensen. 

De huisgezinnen van kameraden 
Rochus Goderis (Adinkerke) en van 
Jef Bultinök (Middelkerke) wer
den belde met een flinke dochter 
verrijkt. 

Goed gewerkt en.. . doet zo 
voort. 

In het gezin van ons V.M.O. lid 
Pons Schalck werd als vierde kind, 
een flinke dochter geboren. Harte
lijke gelukwensen aan dts o'l-^- î-s, 
vanwege de ganse V.M.O. af>-' 'g 
Gent. 

In het gezin Dillen - Hoefkens 
te Borgerhout werd een zoontje 
geboren dat Johan werd gedoopt. 

Onze hartelijkste gelukwensen. 

IN MEMORIAM 
Te Welle overleed Mevr. Marie-

Sidonie De Backer, wed. van wij
len Mr. Fr. Van de Ponseele. 

We bieden aan de familie onze 
blijken van kristelijke deelneming 
aan in dit zware verlies dat hen 
treft. 

FOTOTENTOONSTELLING 

ZOEKDIENST VOOR VERMISTEN 

Zaterdag, 31 maar t 1962, van 18 tot 18 uur. 
Zondag, 1 april 1962, van 9 tot 17 uur. 
In de zaal J. Clottens, 1ste verdieping, lokaal graaf van Eg-

mont, Juul van Praets t raat 28, Brussel-Beurs. 
De tentoonstelling wordt Ingericht door het St. Maartens-

fonds Brahant met medewerking van het St. Maartensfonds 
van Antwerpen. 

Men Ifan nieuwe vermisten' aanmelden, foto's a.fgeven, in
lichtingen inwinnen, verklaringen afleggen, enz. 

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

Postbus 5, Brussel 24. 

Met ontroering vernamen wij 
he t overlijden te Lier van de heer 
Kare l Paaps, in de leeftijd van 
zevenentachtig jaar . 

De heer Paaps heeft zijn gan
se leven voor zijn Vlaamse over
tuiging gestreden. Deportatie en 
gevangenis waren meer dan zijn 
deel. 

Zijn heengaan zal betreurd wor
den door de vele vrienden die zijn 
herinnering levendig zullen bewa
ren. 

De Volksunie biedt aan de fami
lie en naastbestaanden h a a r diep 
medeleed in het groot verlies dat 
h a a r treft. 

ZOEKERTJES 
Kuns tenaa r (klein pensioen) 

zoekt woning bij Vlamingen, 
Brussel of Antwerpen. 

Schrijven aan redactie. Nr. 111. 

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.F. 

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

Schrijven P. R. sekretarlaat, 
Maur. Lemonnierlaan 82, Brussel 
of zich aldaar aanbieden. 

Wordt gevraagd herstelster van 
linnengoed, zich t>evragen sekreta. 
r igat. Maur Lemonnierlaan 83, 
EmiSel. '• * •* •-•«•».» 

^ . ^ B j • » • * ' • <r • 

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

Indien iemand ui t he t Kusselse 
binnenhuisschilderwerk wenst te 
laten doen door een degelijke 
schilder, komt hij steeds terecht 
door te schrijven naa r TorXs A., 
Lambiottestraat 133, Schaarbeek, 
die overmaakt of door te telefone
ren op 33.13.30. 

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

Vlaams nationalist, 26 Jaar, ge
huwd, zoekt dringend w«rk 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 het Vlaamse land. Schrijven 
of telefoneren aan : A. Otten, 
Meirheide 270, Zosrsel. Tel. (03) 
72.02.44. 

Meisje 16 èi 18 j . mslapen, voor 
huishouden. Pensioen «Van Dijck)», 
116 Middelkerke. 

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

Schrijven blad : W.H. 108. ' 
BoeKhouder, 39 J.. alle biu-eel-

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 

Gasthot « AD FUlNlJjUiVl ». cafe-
restaurant ERWETEGEM. vraagt 
gezin voor gerance, deftig, voor
naam. Geen kapitaal vereist, ken
nis van burgerkeuken vereist 

Telefoonnummer 09-70 05.25 

:SCHAARBEEK i 
m • 

: V.U.-er wenst te verhuren • 
• aan VI. voelende pers. • 
; Huisdeel bev. eetplaats, • 
: slaapkamer, keuken, b a d k , ï 
: mooie- bovenrek, W.O., kl. k e i - ; 
• der, 2de verdiep. Bellen 16.97.95 Z 
: aoormid. en na 5 u. namid. Vrij ï 
! vanaf 1-4 of 1-5. ; 
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DEBAT 
Voorlopig ivog altijd zon

der de Volksunie ging vorige 
weelc donderdag het politiële 
halfuurtje « Ieder zijn waar
heid » door de aeter. Men Icon 
er zich aan verwachten dat de 

.partij van kantje VerroJcen 
7iaar dit TV-debat iemand zou 
sturen die van de geJieimen 
van de fishaliteit iets afweet. 
Dat lion dan, gezien zijn TV-
verleden, niemand anders zijn 
dan Jos De Saeger. Want niet 
alleen heeft Haithen zich vo
rige l-eer nogal kinderachtig 
aangesteld, maar het was voor 
de CVP van te groot belang 
tegenover de FW iemand te 
kutinen -plaatsen, die door 
Grootjans niet zowaar zonder 
meer tegen de muur kon wor
den gezet. 

De strijd is dan ook enig-
zins anders verlopen dan wij 
dat de laatste maandeji qe-
woon zijn. Inderdaad, waar 
Grootjans doorgaans de dans 
leidde, en met suhses, had hij 
nu weliswaar nog steeds de 
leiding, nnaar Jan met heel 
waf minder sukses. Een fiska-
list zou het 7iochtans niet 
overdreven lastig hebben ge
had om de h. De Saeger in 
het fiskale zand te doen bij
ten. Het is inderdaad wat al 
te veel kilometers naast de 
waarheid wanneer die Meche-
laar daar zo simplistisch 
komt beweren dat de bclasr 
tingen, die ongeveer iedereen 
minder zal betalen, zullen bij
gelegd worden door de banken 
en de holdings. 

Dat het brosjuurtje van de 
PW fouten bevatte was na
tuurlijk een nederlaag voor 
Van Audenhove en een vol-
treffen in de stellingen van 
Grootjans. Maar een fiskalist 
had toch onmiddellijk kunnen 
loeten dat een fout van 100 F 
bij het begin van de bereke
ning, op het einde hiervan 
geen verschil van 600 a 700 F 
voor gevolg kon hebben. 

Dat we nog met geen let
ter gesproken hebben over de 
socialist Gelders f 

Kijk, deze man tnerp deze 
vmal zo weinig gewicht in de 
schaal, dat we er wel stilzwij
gend overheen kunnen stap
pen. Hij is met zijn aartsva-
derlijke zelfgenoegzaamheid 
niet interessant genoeg om er 
veel plaatsruimte aan op te 
offeren. 

Hoe dan ook, het debat zelf 
IS nog 'ver van gedaan. Het 
zal bv. worden voortgezet 
door de hontroleur, die onze 
aanslag zal berekenen. En het 
zal loorden besloten door de 
heer kiezer in het beroemde 
stemhokje. Het valt niet 
moeilijk te raden dat mijn
heer De Quaeg 7iog kwade da
gen gaat te verteren krijgen ! 

ATELIER 
Voor de « Gouden Hoos ran 

Montrevx » heeft men liier te 
lande een programma in el
kaar gestoken dat «t Atelier s 
heet, en waarover de studio
mensen zelf nogal tevreden 
zijn. Wat we een zeer eigen
aardig "verschijnsel vinden, 

iJJtUJj Ü«. ..; FT ÈJ iLi\.> 

• ZONDAG 
14.30 : Reisroutes : Met Marcel 
Meeus naar N o o r w e g e n (Ie 
deel) — 15 00 : Panorama — 15 30: 
Europa 1957-1962 (film over de Eu-
romarkt) — Omstreeks 15 45 : Re
portage van de doortocht op de 
Kemmelberg m de wielerwedstrijd 
Gent-Wevelgem — 16 05 : Vedetten 
u i t de dierenwereld — Omstreeks 
16 40 : Reportage van de aankomst 
van de wielerwedstrijd Gent-Wevcl-
gem—17.00 tot 17 30 : Klem, Klem, 
kleuterke — 19 00 : Disneyland — 
19.45 : Bellerofon (animatiefilm) 
— 20 00 : TV-nieuws —• 20.25 : Het 
manneke — 20 30 : TV.Parade (va-
riétéprogramma) - 21.30 : Het leven 
Is een feest (documentair program
ma) — 22 05 : Sportweekend — 
22 30 : Tweede nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
19 00 ; Tienerklanken—19.30 : Twee 
tekenfilmpjes — 19 45 : Zoeklicht 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Het 
manneke — 20.30 : Leve de gazet 
(cabaretprogramma) — 2100 Het 
87e politiedistrict (polietiefeuiUe-
ton) — 21 50 : Vergeet niet te le
zen — 22 20 : Tweede nieuwsuit
zending. 

DINSDAG 
14 00 tot 14 30 : Schooltelevisie 
(voor leerlingen van 15 tot 18 jaar) 
— 19 00 : Gastprogramma — 19 30: 
Mickey Mouse Club — 20.00 : TV-
nieuws — 20 25 : Speelfilm : De 
iSfuttelozen (psychologische film 
pan Frederico Fellini) — 22.05 : De 
Internationale Werelddag voor To-
aeel — 22 15 • Schatten op zolder 
— 23 00 : Tweede nieuwsuitzen-
Jing. 

SCHERM 
• WOENSDAG 

17 00 tot 18 00 : Kom toch eens kij
ken — 19 00 : De trouwe Lassie — 
19 30 : Autorama — 20 00 ; TV-
nieuws — 20 25 : Het manneke — 
20 30 : Schipper naast Mathilde — 
21 10 : Het probleem Zuid-Tirool 
(reportage) — 2140 : Mozaïek — 
22 10 : Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 : Te-
letaalles : Beter Nederlands—20 00: 
TV.nieuws — 20 30 : Actueel (ma
gazine over kunst) — 21 00 • NTS: 
Dp rode pullover, door Hans Keuls 
—22 30 : Tweede nieuwsuitzending 

• VRIJDAG 
19 00 : Tussen hemel en aarde — 
19 30 : Penelope — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Het manneke — 
20 30 : Het Liefdeselixir (komische 
opera in 2 bedrijven) — Om
streeks 2120 : De magische band 
(reportage over de magnetische 
band.) — 22 30 : Première — 23 15: 
Tweede nieuwsuitzending 

• ZATERDAG 
15 00 tot 15 30 : BBC : Rechtstreek. 
se reportage van de paardenrennen 
«Grand National te Amtree —17.00 
tot 18.00 : Kom toch eens kijken, 
wedöruitzendmg van het jeugdpro
gramma van 28 maart — 19 00 : 
Folklore — 19.30 :Echo — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 30 : Het is altijd 
Dennis — 21 00 : Waag je kans — 
22 30 : Stanislas Szymanski danst 
(variétéprogramma) — 22 45 : 

Tweede nieuwsuitzending 

vooral wanneer we even te
rugdenken aan de hevige kri
tiek waaronder (niet altijd 
ten onrechte) Anton Peters 
en diens « Toonladders » wer
den begraven. 

Laat ons toe in deze « Ate
lier n-kwestie de kerk even 
terug m het midden van het 
TV-dorp te plaatsen. Het 
programma van Herman 
Vereist en Etienne D'Hooge 
bevatte een bepaald getal 
vondsten (de houten viane-
cjuin bv.) en ook goede ogen
blikken. Sommige taferelen 
(het tovenaarsnummer van 
Frieda Linzi bv.) mochten er 
gerust zijn. 

, Maar geef toe dat aVes 
weer eens vrij stuntelig werd 
uitgewerkt. Geef toe dat be
paalde « vondsten » eerder 
pan een bedenlelijke smaak 
waten. 

Een piano en een pleintje 
kasse-sfenen zijv beiden zeer 
respektabeJe dingen, het 
laatste tnisschien non m"er 
dan het eerste. Maar wanneer 
men die beide dingen nu sa
men in een rariélé-nummer 
gaat plaatsen, d'-n vinden wij 
dat eerder bcdeiile'ijk ! 

Wat ons bepaald Jieeft ge
ërgerd was het ontbreken in 
het programma van ook maar 
één enkel rmordje Neder
lands. En liei heeft nu geen 
zin te komen aandraven met 
het zgn. inteinutionaal karak
ter nin IN I Moiifuu.rpubliek, 
en van alles wat daarmee in 
verband staat. Dat interna
tionaal karakter is e,en kwes
tie van standing, veelq^Jg^.^ 
vm de gebruikte taal. En we 
Wiven er bij dat dit inter-
nationdM " mri%'té^"'^lnl}^idr 
zou zijn geschaad wanneer 
dat nu. eens een Nederlands 
programma was geworden. 
Vlaanderen is ook een stuk 

van Europa, zouden we me
nen. En indien loij dan al 
willen dat Europa ons eerbie
digt, laten wij dan maar be^ 
ginnen met in onze TV-pro-
dukties (en elders ook trou
wens) onze eigen taal te spre
ken. 

TV-Joernaal : deze keer was het aktueel in verband met Al
gerije. De terugblik op de jarenlange bevrijdingsstrijd was 

zeer aangrijpend. 

SONG-FESTIVAL 
Het Eurovisie Song-Festi-

val 1962 is zondagavond voor 
ons een tamelijk erge ontgoo
cheling geworden, laat ons 
toe het zo ongenuanceerd te 
zeggen. De onderwerpen van 
de liedjes waren in elk geval 
niets : ofwel ging het over de 
liefde, ofwel was het al even 
erg, een paar al te zeldzame 
-uitzonderingen met te na ge
sproken. Muzikaal gezien was 
alles meestal zoutloos, en de 
prezentatie van de nummers 
iras beneden alles. 

« Un 2}reniier amour » van 
Isabel Ie Aubret heeft het ge
haald. Het staat iedereen na
tuurlijk vrij daarover zijn 
e'i'geh'-hëilmd f^%^mff:'^ij 
persoo7ilijk vinden het erg ! 
Dan nog lie.ver ons teenage f-
hart terug bovengehaald, en 
leve Conny ! 

Met tamelijk veel ongenoe
gen moesten we het zondag
avond ook nog beleven dat de 
Lua-emburgse omroepster met 
haar beminnelijkste glimlach 
al de « Belgen » in leven, de 
Vlamingen dus inbegrepen, 

GEEN VLAAMS TONEEL 
Om Johan Anthierens op 

s tang te jagen, of misschien 
doodgewoon alleen maar om
dat niemand van het TV-
personeel een stuk klaar 
heeft, wachten we dus van
daag, 24 maart, nog altijd op 
het eerste Vlaams toneel
werk voor het jaar onzes 
Heren 1962. 

Er zijn reeds enkele Ame
rikaanse, Engelse en Franse 
werken op ons klein scherm 
verschenen, en zelfs Italië 
prijkt reeds .op het lijstje. 
Ook Noord-Nederlaftdse pro-

dukten kregen de zendmas
ten reeds te verwerken. 
Maar van een Vlaams werk: 
nog altijd geen spoor, noch 
van een links, noch van een 
rechts, noch van een vrijzin
nig, noch van een gelovig. 

Wat Hubert Van Herrewe-
ghen dan eigenlijk doet om 
zijn dagen niet in ledigheid 
te moeten doorbrengen ? Ha, 
kijk, misscliien- is die man 
nu wel stapels teksten aan 
het doorworstelen, en gaan 
we vanaf 1 april overspoeld 
worden met toneelvf^erk van 
eigen bodem. Wie weet ! 

« Bonsoir ! » wenste. Waar-
mee dan meteen bewezen werd 
dat « la Belgique de papa » 
misschien toch nog niet hele
maal tot het onzalige verlede-n 
behoort. 

Kom, laten we er maar 
geen doekjes omheen winden, 
171 het buitenla7id betekenen 
wij, Vlami7igen, doodgewoon, 
niets, niets en nog eens niets. 
En dat zal niet verbeteren 
zolang we het hier benoorden 
de taalgrens niét zelf vooi 
het zeggen hebben,-671 zolang., 
figuren als Jos De Saeger dit' 
T laamse strijd- leiden' of' d'^'ii^" 
toch de prete7Üit'^Ubh-é>f'%i 

' Ziola7ig de Vlamingen dm^ 
heerschappen niet aan de deur,' 
hebben gezet, zoilang zal 
klniken en "^If^veif Min'km''h 
« Bonsoir, la Belgique 1 ». ,», 

TV-NIEUWS 
Tjondagavoird. wÈ'rd ons ge

durende de eerste nieuws
uitzending het bewijs gele
verd dat een TV-joernaal ook 
nog wel eens zeer aktueel kan 
zijn. 

We bedoelen hiermee het 
Reuter-overzicht van de ze
venjarige oorlog in Algerie. 
Het was klaar, boeiend, ver
staanbaar en leerrijk. 

Vooral dat laatste ' Wie 
gezien heeft hoe de miirail-
letten van de Franse soldaten 
de weerloze burgers kapot-' 
schoten, wie het verschil 
heeft gezien tussen de Euro
pese en de Algerijnse wijken 
van Alqiers en Oran, die moe
ten ze nooit meer lomen spre
ken over zg7i. bcschavings-
7verk CM soortgelijke iini<!>ere 
grappen meer 

We kunnen het alleen ' ' e -
treuren dat het TV-nieuws 
met wat Tneer van die bee'dou 
op het scherm brengt. De . 
il aarheid zou er allfs:ins 
niets bij te verlieze7i hehhe". 

•I.V.B. 

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

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF 

LEUVEN 

ARTIKEL 28 

(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er Dortmunder TH IER, 
de echte Dortmunder 

met de TWEE HERTJES ! 

Zo klinkt het in de wet op 
de BRT : 

« § 1. De nieuwsuitzendin-
» gen van elk der instituten 
» worden in een geest van 
» strenge objektiviteit en 
» zonder enige voorafgaan-
» de censuur van de rege-
» ring gehouden. 

» § 2. Het is de inst ituten 
» verboden uitzendingen te 
» geven die strijdig zijn met 
» de wetten of met het alge-

» meen belang, met de open-
» bare orde of met de goe-
» de zeden, of die een bele-
» diging uitmaken voir a n -
» dermans overtuiging of 
» voor een vreemde Staat. '». 

Hoe de praktijk er uitziet, 
dat kan de lezer zelf vol 
doende zien, elke morgen in 
de lezersrubriek van zijn 
krant, en elke avond op he t 
scherm. Daar hoeft geen 
kommentaar aan toege^ 
voegd ! 
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SPRONG IN HET ONBEKEND 
TVTaast de . taalontwerpen staat voorzeker geen enkel an-

der facet der regermgspoli t iek zo zeer in de belang
stelling, als de fiskale omwente l ing , die ons allen in het 
gevoeligste l ichaamsdeel, de geldbeugel, zal treffen. 
Het is dan ook wellicht nut t ig dat wij ons samen neer
buigen over deze teksten, die voor 9 5 % van de 'be lang
hebbenden een onon twarba re poespas u i tmaken . Ik zal 
trachten de dorre en saaie art ikelen, en h u n eentonige en 
meestal vervelende besprekingen in kommissies en par
lement , zo kort en begrijpelijk mogelijk uit de (soms niet 
ai te zuivere) doeken te doen. 
Vooraleer de kadastrale perekwat ie meer in detail aan te nu een streep zal trekken ! 

, , /i • 1 1 1 1 i oftf Weet Ril wat een heel de 
pakken (het we t son twerp is inmiddels de wet van Zö te- "= •>' 
bruari 1962 geworden en verschenen in het Staatsblad 
van 5 maar t ) , kan het geen kwaad enkele meer a lgemene 
princines en beschouwintren te beh^nH<="en. 

dige Nationale Bank van 
België zelf heeft verklaard 
dat deze wet in feite nooit 
werd toegepast... 

Ik heb dit hier willen aan
halen om aan t-e tonen, mijn 
dierbaren, hoe de financiële-
politiek in ons land een aan
eenschakeling vormt van 
lichtzinnige improvisaties 
van mensen die er zelfs toch 
geen frank bij wagen. En het 
is niet D.D, die daaronder 

Het princiep van een fis
kale hervorming is zeker ge
zond : sedert jaren roept 
men op vereenvoudiging en 
omwerking der bestaande 
fiskale wetgeving. Bij elke 
bespreking van een begro
ting van financiën wordt 

grondoeiastmg, de bedrij f s-
inkomsten en de autotaks, 
laat het ergste vermoeden. 
Op deze laatste kwestie ko
men we trouwens terug bij 
de bespreking der kadastrale 
perekwatie. 

ze rompslomp ten slotte de 
kern van de zaak is ? Het is 
een dubbele kern : dat de zo 
gesmade eenheidswet wordt 
doorgevoerd voor wat de be
lastingsverhoging betreft, 
maar niet voor wat de er in 
voorziene saneringen en be
sparingen aangaat; en ten 
tweede dat de hervorming 
voor ons, betalers, een 
sprong in het onbekende zal 

Dat een man als Van zijn. 

FISKALE HERVORMING 
EN KADASTRALE 
PEREKWATIE 
hierop in min of meer wel
sprekende volzinnen door 
een parlementariër aange
drongen. Reeds voor de jaren 
1940 bestonden hierover et
telijke studies. 

Het vraagstuk blijft even
min beperkt tot ons land : 
nagenoeg alle omliggende 
staten hebben last met de 
regelmatige aanpassing van 
de uiterst beweeglijke fiskale 
stof, die het nationaal leven 
op praktisch elk domein be
ïnvloedt : ekonomisch, so
ciaal, financieel en politiek. 

Daarbij mag niet worden 
uit het oog verloren dat de 
grote paradoks van elke be
lasting luidt : hoe rechtvaar
diger men ze wenst, hoe in
gewikkelder, en hoe eenvou
diger men ze opvat, hoe on
rechtvaardiger ze uitvalt. 
Het komt er steeds op aan 
een gulden middenweg, een 
gezond evenwicht te zoeken. 

'Ongetwijfeld kan een her
vorming der fiskaliteit dan 
ook verbetering brengen. 

Wat zien we echter in wer
kelijkheid thans gebeuren ? 
Er stijgt uit het geheel der 
wetsontwerpen een grillige 
wolk van verwarring en 
overhaasting, die de hele po
litieke hemel verduistert. . 

De letters D.D (Dries De-
quae) zijn haast even be
rucht als B.B. Meerderheid 
en minderheid steken elkaar 
de loef af met het indienen 
van amendementen (meer 
dan 50), die samen een on
overzienbare massa vormen. 
De tegenwerking, of, op zijn 
zachtst uitgedrukt, het rem
men der besprekingen in de 
Kamerkornmissie van Finan
ciën, pleit wel niet voor de 
autoriteit van de minister 
(of ministers, want hier be
staat ook een adjunkt-mi-
nister, al weet niemand 
waarom). De vaagheid in 
verband met de gemeente

lijke opeen times op de 

Houtte, oud-minister van Fi
nanciën en partijgenoot van 
D.D, gekend als een deskun
dige, radikaal tegen de nu 
geplande fiskale hervorming 
is gekant, is een veeg teken... 

Nu deze naam toch werd 
vernoemd, kan ik niet nala
ten even te herinneren aan 
het « permanent egalisatie
fonds » dat door deze heer 
werd opgricht. Men weet dat 
bij een klassieke begroting 
het evenwicht tussen inkom
sten en litgaven een eerste 
vereiste vormt. De teorie der 
« cyclische begroting » laat 
toe gebeurlijke overschotten 
of tekorten over te dragen 
naar latere jaren, wanneer 
de ekonomische konjunktuur 
zal gewijzigd zijn. Over een 
bepaalde cyclus van jaren 
zou dan de begroting in to
taal toch kloppen. Volgens 
de wet van 19 juni 1959 dien
den gebeurlijke overschotten 
gestort in het permanent 
egalisatiefonds. Voorwaar 
een schoon woord, en het is 
bij schone woorden geble
ven ! Geen mens spreekt er 
nog van, en de eerbiedwaar-

Tn een paar woorden zal 
het duidelijk w.&rden : 

1) Over een belastingver
hoging moet men zich geen 
illusies maken : ze is het 
doel van alle hervormingen 

en de rest is literatuur 1 De 
minister verklaarde trou
wens dat een meeropbrengst 
van 2,5 miljard dient verwe
zenlijkt ! 

En voor wat de saneringen 
betreft, het enige goede dat 
in de eenheidswet vervat 
was, blijven de socio's (re
member de trams) verbeten 
tegen de « ongeiukswet » ge
kant. . . Kijk maar naar het 
aantal ministers in de rege
ring (Theo spreekt dan ook 
altijd terecht van een « gro
te » regering), kijk maar 
naar de astronomische wed
den voor de vriendjes van het 
kolendirectorium, kijk maar 
naar de homerische strijd 
om NILOS dit is : om plaat
sen voor de vriendjes, enz. 

De overdrachttaks, die zo
gezegd door de eenheidswet 
van 5 % op 6 % werd ge
bracht voor de duur van een 
jaar, werd stilzwijgend ver
lengd, zonder dat de stakers 
van 1961 op straat zijn ge
komen... Wie gelooft nu nog 
in het tijdelijke van die ver
hoging ? Zeker Honoré Ge
pluimd niet... 

De oplossing ligt niet in 
verzwaring der belastingen, 
maar in doorgedreven sa
neringen : sanering in het 
Rijksfonds voor Ziekteverze
kering en Invaliditeit, sane
ring in het Gemeentefonds, 
sanering in het Schoolpakt ! 
Daar gaan de miljarden ver
loren die de hervorming 
moet opbrengen ! En het zal 
DD. niet zijn die het ont
kent. Maar hij lijdt aan een 
kleurpolitieke kwaal die al
gemeen «rerspreid is : hij is 
eerst part i jman en dan mi
nister van Financiën... 

AFRIKAANSE LOTERIJ 
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E E N H O O G L O T V A N 

10.000.000 F 

EEN HOOG LOT VAN 2.000.000 F 
EEN HOOG LOT VAN 2.000.000 F 
EEN HOOG LOT VAN 1.000.000 F 
EEN HOOG LOT VAN 500.000 F 

5 loten van 200.000 F 
20 loten van 100.000 F 

100 loten van 50.000 F 
100 loten van 20.000 F 
300 loten van 10.000 F 

500 loten van 5.000 F 
2.000 loten van 2.000 F 
5.000 loten van 1.000 F 

50.000 loten van 400 F 

H E T Z I J 6 0 M I L J O E N I N 5 8 . 0 3 0 L O T E N 

Het biljet : 200 F Het tiende : 21 F 
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2) De fiskale hervorming 
is een sprong in het onbe
kende : van het oude ver
trouwde sisteem met al zijn 
fouten en gebreken, maar 
waaraan schatplichtigen zo
wel als boekhouders en ad
ministratiebeambten gewoon 
waren, in een nieuw stelsal 
dat zeker geen globale ver
eenvoudiging zal meebren
gen. Een stelsel waaromtrent 
de meest tegenstrijdige be
cijferingen worden gemaakt; 
een stelsel waarbij de pro
vinciale en gemeentelijke 
opcentiemen als onbekende 
dreigingen boven het hoofd 
van de betalende luidjes 
hangen; een stelsel waarover 
voor het ogenblik een Babel-
se verwarring heerst in de 
kamerkommissie. Wat gaat 
dat worden, nadat het ont
werp zal toegetakeld zijn 
door de kamerkommissie, 
door de kamer, door de se-
naat-skommissie en door de 
senaat ? 

Zal de minister zijn bloed
eigen kind nog wel erken
nen ? 
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R. MATTHEYSSENS IN DE KAMER: 
1 ^ de be^rek ing van de begroting van Verkeerswezen 
werd het woord gevoerd door Reimond Mattheyssens. 
Hij wees erop dat de Sabena onder toepassing valt van de 
taalwet. Hij noemde houding van deze maatschappij een 
uitdaging, in het licht van het feit dat 8 0 % van de aan
delen in h a n d e n zijn van de Staat . 
Hij deelde mede dat hij het jaarlijks reuze-deficit van Sa
bena langs vragen en an twoorden zou ter sprake b rengen . 
Hij weerlege aan de h a n d van documen ten de bewer ingen 
van de minis ter in ve rband met de achteruits tel l ing van 
de nederlandstal ige opstellers bij de N .M.B.S . Spreker 
d r o n g er bij de minister op aan eindelijk aan die jaren
lange achterui ts tel ing een einde te m a k e n . 
Hij her innerde de minister aan zijn tusenkomst in ver
b a n d met de onbru ikbare b rug te Massenhove . 
R e i m o n d Mat theyssens s t eunde het protestschri jven van 
de A n t w e r p s e Nijverheldskamer, waar in aangedrongen 
werd op het behoud van de luch thaven te Deurne . 

SOCIAAL SCHANDAAL 
BIJ DE ZEELIEDEN 

ACHTERUITSTELLING VAN 
VLAMINGEN BIJ N.M.B.S. 

bnilken, niemand denkt er
aan de betalingen gtop te 
zetten. 

In het beheercomité van 
de Pool der zeelieden werd 
destijds een voorstel gedaan 
om wachtgelden aan deze 
zeelieden uit te betalen On
ze woordvoerder dringt er 
bij de minister ten zeerste 
op aan. de nodige maatrege
len te treffen om deze onso
ciale en onrechtvaardige 
toestanden op te heffen. 

Verder handelde hij uit
voerig over de speciale toe
stand waarin de 3 en 4de 
werktuigkundigen verkeren 
die de lessen volgen aan de 
Hogere Zeevaartschool. Hij 
noemde hun sociale toestand 
gewoon onaanvaardbaar. 

Deze mensen hebben t i j 
dens de duur van hun stu
dies, die 15 maanden duren, 
geen inkomen. Zij hebben 
bovendien extraonkosten 
voor schoolbenodigdheden 
en verplaatsing, die samen 
met hun levensonderhoud 
voor hunzelf en hun gezin 
op ruim 100.000 F mogen ge
schat. "̂  

Het is onsociaal deze las
ten aUeen -te-'blaten dragen 
door de leerlingen zelf, op 
grond van de overweging dat 
zij later de vruchten van 
hun studies zullen plukken. 
Het ligt toch voor de hand 

dat een hogere vakbekwaam
heid van onze zeelieden, on
ze zeevaart en dus onze eco
nomie ten goede komen. 

Bovendien is hogere be
roepsscholing met het oog op 
de buitenlandse concurrentie 
ten zeerste noodzakelijk. Het 
is dan zonder meer duide
lijk, dat de gemeenschap 
hiermee gebaat is, en zij dan 
ook in aanzienlijke mate de 
lasten van de scholing moet 
dragen. 

Naar hij meende te weten, 
werd voor de oorlog aan deze 
leerlingen werklozensteun 
uitgekeerd. Men heeft dat 
stop gezet wegens de mis
bruiken. 

Spreker noemt dat een be
treurenswaardige beslissing : 
men had de misbruiken moe
ten uitroeien en de uitkerin
gen verder zetten. In elke 
sociale sector zijn er mis-

niet als zij 5 kinderen ten 
laste hebben, verstoken blij
ven van de geboortepremie 
en van de voordelen der 
ziekteverzekering. 

Vervolgens bespreekt Rei
mond Mattheyssens het so
ciaal statuut van de zeeman 
in het algemeen. De pool der 
zeelieden werd in 1945 opge
richt, zijn huidige activiteit 
beantwoordt niet meer aan 
zijn opdrachten van toenr 
Hierdoor ontstaat willekeur 
ten aanzien van de zeelie
den, en zijn bepaalde rege
lingen in strijd met de Con
ventie van Genua. 

Doordat bepaalde kassen 
aan alle controle ontsnap
pen, en bepaalde mensen 
verschillende functies kumu-
leren zijn niet alle waarbo-
ren aanwezig voor een doel-

naal paritair comité is dao 
ook dringend noodzakelijk. 

Spreker wijst tot besluit 
op de grote misnoegdheid bij 
de zeelieden wegens te lange 
arbeidsduur en , allerhande 
misbruiken op de schepen. 

In het belang van onze 
zeevaart en van onze zeelie
den bepleit spreker passende 
maatregelen. 

Tot slot verdedigt onze 
woordvoerder een verkeers-
politiek ingegeven door de 
grote economische mogelijk-^ 
heden van het ' Benelux-
Middengebied (de provincies 
Antwerpen Limburg en ar
rondissement Leuven samen 
met Noord-Brabant en Ne
derlands Limburg). 

Deze Vlaamse streken zijn 
tot nog toe een reservaat van 
grondstoffen en goedkope 

SABENA DAAGT 
VLAMINGEN UIT 

Volksvertegenwoordiger 
R. Mattheyssens 

Hij klaagt verder het feit 
aan dat deze zeelieden geen 
kinderbijslag krijgen, zelfs 

matig en onpartijdig beheer, 
waarvan de zeeman het 
slachtoffer kan worden. 

De ontstentenis van een 
nationaal paritair comité is 
onaanvaardbaar. 

Collectieve arbeidsovereen
komsten komen tot stand in 
een privé comité tussen een 
vakbondsorganisatie en een 
redersvereniging. Hier kun
nen de belangen van de zee
man in het gedrang komen. 
De heit)prichting van nat'.o-

DIENSTBETOON 
ANTWERPEN 

Volksvertegenw. 
R. Maffheyssens 
ANTWEKPEM 

Elke Isle maandag en Sde vrij
dag vanaf 20 uur in Peter Benoit, 
Pranknjklei 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. M.atthe.vssens 

MECHELEN 
Elke 3de maandag van 19 uur 30 

tot 20 uur 30 in « Opsmjoorke » 
(Katedraal) , volksvert Mattheys. 
sens 
LIER 

Elke 3de maandag van 21 uur 
tot 22 uur in cafe « Den Hoorn », 
Koning Albertstraat 8. Volksverte
genw. R. Mattheyssens. 

BRABANT 

VOLKSVERTEGNW. 

D. D E CONINCK 
HAACHT 

Elke tweede maandag der maand 
« De Wielewaal », volksverl. D dt 
Conmck. 
« De Wielewan-1 » M Pelgrims 

LEUVEN 

Elke 2de maandag der maand 
rond 19 uur. in het lokaal « Cris-
tal ». Panjss l raai 12. M Daniel 
Deconinck. volksvert 
ST MARTENS BODEGt.M 

E'ke eerste donderOiig vanaf 20 
uur UI net lokaal : « In de Sar. 
ma » volksvertegenvvoordiger D 
Deconinck, AchUles Van Malderen 

LIMBURG 
S E N A T O R 
D I E P E N D A E L E 
GENK 

Elke 4de vrijdag van de maand 
van 12 uur tot 13 uur Senator Die
pendaele. 

In cafe Hoevezavel te Water
schei. 
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 Diependaele 

In hotel De :^alk. Oude Baan. 

NEERPEL'1 

Elke 4de vrijdag van de maand 
van 9 uur tot 10 uur 30. Senator 
Diependaele. 

Hotel Neuf. Stationsplein 

OOST-VLAANDEREN 

Senator Diependaele 
AALST 

Elke Iste vrijdag van 14 uur 30 
tot 15 uur 30, cafe « De Vrienö-
schap » Senator Diependaele 

Tel ; 053-26150 

DENDERLEEUW 
Elke 1ste vri.idag van 13 uur 30 

tot 14 üur Senator Diependaele 
tn de herberg aan de G. Gezel 

lestraat 19a 

EREMBÜÜEGEM-TERJODKN 
Elke 1ste vrijdag van 18 uur 30 

tot 19 uur cale Lamme Goedzak 
senator Diependaele. 

Tel : 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 m her-
berg-Rcst « t Kloefke ». Hoogstr. 
1 (tel 09-765 01) 

GERAARDSBEKOEN 
Elke 3de vrijdag van 20 tot 21 

uur senator Diependaele m hotel 
« Geeraard ». Le^seiioestraat 36. 
(tel 420 73) 

LEDE 
Elke 1ste vrijdag van de maand 

van 16 tot 16 uur 30 lokaal « Rsi-
naert » senatoi DieDenda°ie 
NEDEKBKAKLL 

Elke ide vrijddg van ia tol 19 
uur senator Diependaele m Her
berg « Belle-VUF » Neerstraal 20 
(tel 43 3621 
(tel • 055-433 62) 

NINUVt 
Elke 1ste vrijd van 11 lot 12 uui 

cafe De Sier Stationsplein, tele
foon 054-320 95 Sen Diependaele 
OUDENAAKUb 

ËlKe .Idir vrilüag van 14 tot 15 
uur, benatoi Diependaele itj der 
Derg « De Laars ». HiXigstraat 21 
(telel 055-319 24) 

BONhl. 
Elke iüe trnjdag van 16 tot 17 

uur senator Diependaele m her 
berg « De K'ok » Markt 4 (telet 
055-219 24) 

WELLfc 
Elke Ibte vnjdag cafe Cambrl-

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

ZOTTEGEM 
Elke 3de vnjdag van 10 uur 30 

tot 11 uur .30. Vlaams huis Sint-
Jorishof Markt (tel 09-70.10 52) 
Senator Diependaele 

Volksvert. Wouters 
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, 
NEVELE 

1ste zaterd vanaf 18 uur bij 
Dr Wannijn, te Nevels, volksver
tegenw Dr Wouters 

Volksvertegenw. 
Van Leemputten 

A A L S l 
Elke 3de zaterdag van 14 tot 16 

uur, lokaal « De Vriendschap » 
Volksvert Dr van Leemputten 

WEST-VLAANDEREN 
Senator Diependaele 
BRUGGE 

Elke 2de vrijüdg van 15 uur ,"0 
tot 16 uur 30 cafe Vlissinghe. se
nator Diependae'e 
KORTRIJK 

Elke 2de vriJd v d maand van 
18 uur 30 tot 19 uur 30 cafe Bel
fort, Grote Markt 52 teiefoon 056-
202 25 senator Dien^ndaele 

Volksvert. Wouters 
DIKSMUIDE 

Iedere Iste maandag vanal 19 
uur in net « Vlaams Huis » IJzer-
laan 83 volksvert. Dr Wouters 

KORTRIJK 
Iste maanddg van 16 rot 18 uui 

Vlaams Huis Groeninghe, Dr Wou
ters 

arbeidskrachten voor de 
Waalse nijverheid. Het moet 
uit zijn met de kolonialisti
sche economische politiek. 

In zijn antwoord zei de 
minister dat leerlingen waar
van sprake, leerlingen zijn 
als al de andere en op geen 
wachtgeld kunnen aanspraak 
maken. Waarop onze man
dataris wedervoer dat het 
juist geen leerlingen zijn zo
als de andere, omdat de cy
clus van hun studies niet 
doorloopt, en daardoor hun 
familiale en sociale toestand 
sterk afwijkt van die der ge
wone leerlingen. 

Onze volksvertegenwoordi
ger zal verder, blijven ijve
ren voor de rechtmatige be
langen der zeelieden. 

VRAGEN 
AAN 

MINISTERS 
• SABENA 
De hee r Minis ter gelieve 
mi j o m t r e n t Sabena , van 
1950 to t 1961, per boekjaar 
mede te delen : 

1) de wins t of h e t verlies 
2) h e t bedrag der t e rug

vorderbare voorschot
t en door de S t a a t ui t 
gekeerd bij eventueel 
deficit 

3) h e t bedrag der t e rug -
betal ingttn effectief 
door Sabena ver r ich t bij 
e'i 'entuele winst . 

H. Mat theyssens 

• ONTVANGERIJEN 
In an twoord op mi jn 

v raag van 1.3 februar i 1962 
deel t -ie heer Minis ter m e 
de d a t m i n i m u m 1600 
p u n t e n vereist zijn om tot 
ee r s t - aanwezende pos tont -
vanger i j t e worden ver
k laard . Graag wou ik ver
n e m e n hoe dit p u n t e n -
stelsel werk t en welke 
no rmen hierbi j gelden, 

R. Mat theyssens j 
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AANKWEEK VAN ONDERRAS 
Na Vamens de schoolkommissie 

van het Vlaams Komitee voor Brussel heeft Mr 
Edgard van Cauwelaert een nota naar de pers 
gestuurd betreffende het taaivraagstuk te Brus
sel en meer in het bizonder over het onderwijs. 

Het is naar inhoud en ook naar formulering 
een uitstekend dokument, waar niet alleen de 
feiten duidelijk naar voor gebracht worden, 
maar waar ook de klassieke akademisch ver
bloemende taal vervangen wordt door een kras 
realistische verwoording. De enige die bij de fei
ten past trouwens. 

E. idgard van Cauwelaert haalt 
de cijfers aan uit « Het statistisch Jaarboek van 
het Onderwijs » voor het schooljaar 1958-59, 
Voor de zes klassen van het lager onderwijs wa
ren er in dit schooljaar 344.366 kinderen inge
schreven in Franse klassen tegenover 500.691 in 
nederlandstalige. 

Normaal moeten de kinderen zes klassen door
lopen van 6 tot 12 jaar. 

Er zijn echter kinderen die het tempo niet 
kunnen volgen en die moeten een of meerdere 
jaren overzitten. 

Het getal van die achterblijvers, van die over-
zitters was 85.877 op 500.691 of 17 % in de ne
derlandstalige klassen; echter 139.981 op 344.366 
of 40 % in het franstalig lager onderwijs. 

Daar gebeuren dus met circa 23 % leerlingen 
in dat franstalig lager onderwijs abnormale din
gen. 

Waarom blijven die kinderen ten achter ? 
Het besluit ligt voor de hand. Die 74.650 kin

deren, die naar verhouding meer achterblijven 
Ih de Franse klassen zijn Vlaamse (en I ta
liaanse) kinderen die in het kader van de uni-
tkrfsche inipèrfalistisclie*^poIrtlèfi"'van." 3è kleur-
partijen in franstalige klassen terechtkomen en 
er tot geestelijk minderwaardigïsn verWordén. 

De*c kinderen zijn later de gedroomde pro-
dukten om de minst interessante en de minst 
betaalde werkgelegenheden van de passende ar
beidskrachten te voorzien. 

W ij lezen verder in het rap
port : 

«Zou het vermetel zijn te denken, zoals wij het 
hierboven beweerden, dat 10.000 tot 15.000 van 
deze sukkelaaitjes te Brussel gehuisvest zijn ? 

Het is dus klaarblijkelijk dat twee zeer voor
name feiten zich in dit verband opdringen. 

1. Vlaanderen zal te Brussel aanwezig zijn in 
de mate dat zijn scholen er bloeien. 

2. Zijn volkskinderen, die er in Franse lessen 
terechtkomen, worden er op geestelijk gebied 
verminkt, zo zij niet volledig worden afgemaakt.» 

Welk ander besluit valt er uit deze cijfers te 
halen dan dit dat er in dit land een langzame, 
maar stelselmatig doorgezette volkerenmoord 
plaats vindt ? 

Sinds 1830 werden meer dan een miljoen Vla
mingen verfsranst. Jaarlijks komen er een 10.000 
bij. Zo kweken de franstaligen hun onderras. 

Door wiens schuld ? 
Door de schuld van de regeringen en van de 

Brusselse gemeentebesturen. 
Wie zitten in die besturen ? 
De kleurpolitiekers. 

a 'e taalinspektie te Brussel 
wordt in zijn ware gedaante afgeschilderd : 
« Er wordt met de taalverklaringen te Brussel 
geknoeid en er wordt schriftvervalsing gepleegd 
op grote schaal, zowel door brave zuster-over
sten, als door prefekten van rijksinstellingen of 
bestuurders van gemeentescholen. 

De taalinspektie is tegen deze wantoestanden 
absoluut niet opgewassen en zij dient slechts 
om als uithangbord tegen de Vlamingen te wor
den gebruikt. 

Deze taalinspektie moet de indruk geven dat 
de wet van 1932 toch wordt toegepast. Graag 

zouden we echter worden tegengesproken door 
het ministerie, zowel als door de taalinspekteurs 
zelf, wanneer wij beweren dat op een jaar tijd, 
van tien tot vijftienduizend overtredingen er 
geen tweehonderd worden ontdekt en dat van 
die tweehonderd er geen vijftien kinderen effec
tief worden overgeplaatst. » 

Het rapport is eentoüdtgr"»K!r'Vèrttietatéttfl 
voor de verantwoordelijke insta»*!*» t>de< l̂elc!iiru 
partijen met daarbij het aartsbisdom wat be
treft het kristelijk onderwijs. 
, Die kinderroof bedrijven ten koste van ons 
volk. 

) alt het te verwonderen dat de 
Vlaamse kleurpolitiekers die dergelijk schan
daal straffeloos laten begaan door hun frans
kiljonse en franstalige partijgenoten, ook op an
dere gebieden van de Vlaamse Beweging niet 
eens bibberend rechtsherstel durven eisen. 

Is het niet kenschetsend voor hun geest dal 
vorige maandag « De Gazet van Antwerpen » 
ons durfde vragen in de senaat niet meer aan te 
dringen om Edingen, Mark, Kokiane, D'Hoppe, 
Tombroek en andere Vlaamse gemeenten of ge
huchten te redden, want we zouden ook de Voer-
streek nog kunnen verliezen ! 

Zij roepen niet : « Houd de dief » maar wel 
« Laat hem lopen. Anders steelt hij nog meer ». 

Ergerlijke mentaliteit, die met wortel en tak 
dient uitgeroeid, omdat we anders nooit recht 
krijgen in dit land. 

an t met alles nemen onze 
Vlaamse kleurpolitiekers vrede. Stelde volksver
tegenwoordiger Verbaanderd te Asse op een ver
gadering niet vast dat er op de 32 kamerleden 
verkozen voor Brussel slechts 8 Vlamingen wa
ren. En dit terwijl de Vlaamse gemeenten bui
ten de Brusselse agglomeratie alleen reeds meer 
dan 400.000 inwoners tellen en dus 10 volksver
tegenwoordigers afvaardigen ? 

Op die wijze worden acht Vlaamse volksver
tegenwoordigers van de kleurpartijen vervan
gen door acht franstaligen. 

Ook dat slikken ze ! 

11 et repertorium van de 
Vlaamse kleurpolitiekers heeft zich echter weer 
eens vernieuwd. 

Wij kenden reeds de « word-rijk politiek » 
van Frans van Cauwelaert, die meende dat en
kele miljoenen van wat flaminganten konden 
opwegen tegen de miljarden van de Société Gé
nérale en van de Brufina. 

Thans heeft De Standaard de prestigepoli-
tiek weer opgedolven en schrijft ze de heer De 
Saeger zulke politiek toe. 

Die politiek is echter evenmin nieuw. 
Het is de politiek van de jaren onmiddellijk 

na de jongste oorlog, de politiek van « De nieu
we Standaard » en van « De nieuwe Gids ». 

Op slag kregen we toen om ons prestige te 
handhaven, door die politiek 50 % Vlaamse di
plomaten en 50 % Vlaamse generaals. 

\^?^?j|ij^, bf^staat, die, politiek ? 
bedaan met aanklagen en eisen. 
Gedaan met alle vormen van agitatie. 
Door een prestigepolitlek, een politiek van 

aanzien, gaat alles vanzelf. 
Alle Vlaamse veroveringen zullen er kooien 

zonder strijd. 
Zo gaan Edingen, Mark, K<riciane, D'Hoppe 

over naar Wallonië. 
Zonder strijd. Dank zij onze prestigepolitlek. 
Zo verliezen wij morgen de Platdietse streek 

en de Brusselse randgemeenten. 
Zonder strijd. Dank zij onze prestigepolitlek. 
Zo krijgt morgen de Borinage twintig en de 

Antwerpse Kempen twee miljard. 
Zonder strijd. Dank zij onze prestigepolitlek. 
En dank zij onze prestigepolitiek kweken de 

franstaligen te Brussel en langsheen de taa l -
gtens verder een onderras. 

Een hondenras. 
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