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BORNEM 
Op zaterdag 31 muart 
te 20 uur, 
lokaal Ami,kerkplein: 

STICHTINGSVERGADEBING 
voor 't kanton Bornem 
Wim Jorissen 
en provincieraadslid 
Ward Rolus 
zullen aanwezig zijn. 

EUROPA ZONDER HANDEN 
\ ...^<,™*3i.«sï^^»8.^ 1 De Wes t -Euronese ekonomie heeft af te rekenen met een provincies kan nochtans niet De Wes t -Europese ekonomie heeft af te rekenen met een 

zeer ernst ig probleem : dat v a n het gebrek aan arbeids
krachten . Wes t -Dui t s land , dat toch ja renlang een s t room 
v a n vluchtel ingen uit het Oos ten te verv^erken kreeg, 
doet s inds jaar en dag beroep op de tradit ionele arbeiders
overschot ten in Zu id -Europa : Spanje en I alië. De ekono-
mische opbloei van Italië echter slorpt de rezerve aldaar 
t hans volledig op . De West -Dui tsers kijken dan ook uit 
naar arbeiderskrachten bui ten Europa : 2 .000 Japanse 
mi jnwerkers en 10.000 Pakis tanen voor de industr ie . 
Enge land heeft in de laatste jaren 1 00 .000 abeiders per 
jaar laten immigreren . Neder land stelt 50.000 vreemde
l ingen tewerk. Z w e d e n moest beroep doen op meer dan 
100.000 v reemde arbeiders. Frankri jk wil in de e.k. jaren 
300 .000 vreemdel ingen aan zijn arbeiderspotentiëel toe
voegen . In Zwi t se r l and is thans reeds 1 / 4 der arbeiders 
van elders afkomstig. 

VUANDEREN UITZONDERING 
In schri^e tegenstelling 

tot dit West-Europees tekort 
aan arbeidskrachten s taat 
nog steeds Vlaanderen. In 
Nederland alleen werken 
10 000 Vlamingen, in Frank
rijk zijn het er 40.000, in 
Duitsland — wxarheen de 
trek pas is begonnen — zal 
het weldra 2.000 zijn. Mins
tens 50.000 Vlaamse arbei
ders werken dus jaar-in 
jaar-ui t in het buitenland. 
In dit' verband weze de da

gelijkse trek van de 250.000 
Vlaamse mobielen naar het 
Zuiden van het land hier 
slechts aangestipt pro-me-
morie. 

provincies kan nochtans niet 
beletten dat de werkloosheid 
één der grootste gesels van 
het Vlaamse volk blijft. 

Vorige week bedroeg het 
aantal gekontroleerde defi
nitieve en toevallige werklo
zen in België méér dan 
112.000. Dat is ongeveer he t 
konstante cijfer. Twee we
ken geleden waren er — in
gevolge de weersomstandig
heden — 50.000 toevallige 
werklozen méér, vooral dan 
bouwarbeiders. 

Iets meer dan 100.000 werk
lozen : een konstante in een 
periode van hoogkonjunk-
tuur. Daarvan komt onge
veer 3/4, hetzij circa 75.000, 
ten laste van Vlaanderen. In 
periodes van laagkonjunk-
tuur stijgen de cijfers véél 
en véél hoger, waarbij zich 
het verschijnsel voordoet dat 
de stijging in Vlaanderen 
proportioneel sneller gaat 
dan in Wallonië wegens de 
grotere konjunktuurgevoe-
ligheid van het Vlaamse be-

Gesel der werkloosheid 

De dagelijkse afvoer van 
meer dan 300.000 Vlaamse 
arbeiders naar het buiten
land of buiten de Vlaamse 

ANISME OF 
'ADISME-J N ST. GILLIS 

VERMEYLEN MOET ANTWOORDEN 

I n de Kamerkommiss i e v a n Justi t ie heeft Vermey len er 
l i ch on langs van af gemaak t door te verklaren dat er van 
daag , zevent ien jaar na de oorlog, « m a a r » 6 8 incivieken 
meer vastz i t ten en dat onder hen « maa r » één politiek 
geval zou zijn. 
Deze verklar ing van de minister is op verschil lende p u n 
ten vals. 
D e toes tanden in de gevangenis te St Gillis en in de vrou
wengevangen i s te Vors t zijn menson te rend . Dit is geen 
kwes t ie meer van « wit » of « zwar t » ; het is doodeen
voud ig een kwest ie van menseli jkheid of onmenseli jk
heid. Niemand, of het moe t een sadist zijn, kan ver langen 
da t mensel i jke wrakken n u nog drie tot vijf jaar moe ten 
opgesloten blijven zoals Vermey len heeft aangekondigd . 

of 72, heer minister? 

Het cijfer 68 (een naakt 
cijfer, maar wat zit er ach
ter verscholen aan menselij
ke tragedies?) is beneden de 
waarheid. Zijn In deze 68 ge-
Tallen de vier gevangenen 
l)egrepen die krankzinnig 

zijn geworden en naar Door
nik werden overgebracht ? 
Is het 68 of 72, mijnheer de 
minister? Of rekent gij er 
op da t in de eerstvolgende 
jaren nog enkele gevangenen 
naar Doornik zullen moeten 

worden overgebracht en dat 
uw getal dan nog wat kleiner 
wordt ? 

Minister Vermeylen heeft 
in de Kamerkommissie ver
klaard dat twee gevangenen 
de gevangenis niet eens wen
sen te verlaten. Is dat juist, 
mijnheer de minister ? Is 
één van de betrokken geval
len niet een man die weigert 
de gevangenis te verlaten in 
de voorwaarden die hem 
worden opgelegd ? Of rekent 
gij er op dat binnen een paar 
jaren andere gevangenen, 
afgestompt en versleten, niet 
eens meer de kracht zullen 
hebben om de vrijheid te 
verlangen en te dragen ? 
Minister Vermeylen heeft m 

de Kamerkommissie het ge
val van twee beroepsverklik
kers geciteerd. Waarom niet 
van de andere gevallen ge
sproken, mijnheer de minis
ter ? Waarom niet gesproken 
van de 27 gevallen die uit
sluitend werden veroordeeld 
op grond van de omstreden 
« retroaktieve » artikels 113 
tot 12nJis ? 

Minister Vermeylen heeft 
in de Kamerkommissie zijn 

voornemen bekend gemaakt, 
de wet Lejeune te vervangen 
door zijn eigen « wet ». Tot 
op heden gold dat, bij goed 
gedrag, de vrijlating gebeur
de na uitzitting van 1/3 der 
straf. Sinds jaren — sinds 
jaren, mijnheer de minister 
— brengt de administratieve 
kommissie van de gevange
nissen een gunstig advies uit 
over bijna al de incivieke ge
vangenen. Sinds jaren wor
den bijna al de incivieke ge
vangenen om de zes maand 
door deze kommissie voorge
steld om vrijgelaten te wor
den. Dat wil zeggen dat de 
meesten onder hen tienmaal, 
twaalfmaal tot veertienmaal 
toe werden voorgesteld. Maar 
Ze zitten nog. Is dat, ja dan 
neen, sadisme ? 

Is het waar, mijnheer de 
minister, dat 10 van de ge
vangenen op het ogenblik 
der feiten nauwelijks 21 laar 
waren ? Is het waar dal on
der de gevangenen vijf men
sen zijn van meer dan 60 
jaar en twee van meer H ^ -
zeventig ? 

Het woord is aan U, Minis
ter Vermeylen! 

drijfsleven en wegens het 
mobielen-schild waarachter 
de Waalse arbeiders veiliger 
zijn. 

Het moge dan al waar zijn 
dat in de konstante van cir
ca 75.000 Vlaamse arbeiders 
een deel moeilijk herklas-
seerbaren zijn; de overgrote 
meerderheid wordt gevormd 
door arbeiders uit streken 
waar strukturele werkloos
heid is. 

Wanneer men naast de 
50.000 Vlamingen die naar 
het buitenland trekken, 
naast de 250.000 pendelar
beiders en naast de 75.000 
werklozen nog rekening zou 
houden met de verdoken 
werkloosheid, dan slechts 
zou men een volledig beeld 
hebben van de schrille t e 
genstelling tussen arbeiders
overschot in Vlaanderen en 
arbeiderstekort in West-Eu
ropa. 

De verantwoordelijkheid 
voor deze tragische toestand 
ligt voor een goed deel mede 
bij onze opeenvolgende re^-e-
ringen, bij de kleurpartijea. 
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m^¥ AAN DE SAE&ER 
BesLe Redaktie, 

Hieronder weergave vaai de brief 
aan De Saeger, gezonden door een 
Vlaamse \rouw, die in Brussel da 
gehjks de bittere vruchten plukt 
van een unitair bewind 

Ik heb bijna tien jaar m °en 
Biiisselse zaak gewelkt ik woon 
fi»dert verscheidene jaren m Buis 
sel Geen dag kan vooibijgaan of 
ik moet me i azend kwaad maken 
tei wille van de ongelooflijke toe
standen die m onze C) hoofdstad 
bestaan Geen enkele unitaire wet 
kan nog goed maken wat de lam
lendigheid van Van Cauwelaert m 
1932 toen hij deze taalwetten aan
vaardde zonder sankties en zon
der waai boi gen m Brussel heeft 
vei brod 

Gezien ik met kan blijven aan
vaarden dat de Vlammgen zich in 
Brussel aller'ei ziekten op het lijf 
halen, omdat ze er zich vooitdu-
rend moeten ergeren en gezien de 
toestanden m Brussel alleen nog 
maar kunnen veranderen mdien 
Vlaanderen, dank zij het fedeia-
lisme, er al zijn politiek, sociaal, 
ekonomisch en kultureel gewicht 
kan opleggen, om die redenen ben 
Ik Mijnheer De Saeger, een haid-
oekkige federaliste 

Volgens u ben ik dus als Vlaara-
ee federaliste een s'echte Vlaam-
ee viouw; volgens u ben 'k een 
jeugdbedelf stel, omdat ik mijn 
k ndei en eau na een opvoedt tot 
ledeialisten en omdat ik nergens 
zal zwijgen, als over federalisme 
gespioken wordt 

Mijnheer De Sa°ger indien ge 
tnj mij zoudt s taan dan zou ik u 
Vlagen uw hand op uw hoofd te 
leggen en ik zou mijn hand op de 
mijne leggen Moest men dan vra
gen onder wiens hand — de uwe 
of d© mijne — de persoon zou 
s taan, die het meeste heeft bijge
dragen tot de onafhankehjkheid 
van dit land dan weet ik niet wat 
gij zoudt kunnen antwoorden, 
maar ik zou kunnen zeggen mijn 
vader en mijn broer werden slacht
offer van de jongste oorlog (een 
Duitse mijn ontnam hen op zee 
he t leven), mijn man was een van 
de eerste oorlogsvrijwilligers in 
1940 jaar toen velen van onze 'm 
rige pa tuot ten nog koketteerden 
inet de bezetter 

En aan mij en aan de honderd-
du zenden andere Vlaamse federa
listen, want we zijn met hondeid-
duizenden ', durft gij toeroeps-n 
da t wij slechte V'amingen zijn Ik 
vind het jammer dat uw hekel aan 
de Volksunie, over wier bestaan 
nochtans elke oprechte Vlaming 
i lch zou moeten verheugen, u zo
iets heeft doen uitspreken 

Zoals ik het trouwens jammer 
vmdt dat gij de mensen van het 
Davidsfonds, van de K W B , van 
de V T B en van zovele andere 
veicnigmgen, die ook geloven dat 
alleen m het federalisme de red-
dmg hgt en van België en van 
Vlaanderen, hebt durven verwijten 
da t ze nu reeds jaren lang hun 
kostbare tijd besteden aan Vlaams 
verw°€r 

^k verwacht van u mijnheer De 
Saeger, de openlijke bekentenis 
dat ge u missproken hebt Ik ver
wacht van u dat ge toegeeft dat 
de Vlaamse fedeia'isten veel be
ter zijn dan de Brusselse burge
meesters veal beter dan al diege
nen die m de Libre m de Nieuwe 
Gids enz. pogingen doen om 
Vlaanderen verder te laten uitzui
gen tot de Belgische buik er van 
bars t 

M V - Schaarbeek 

ZUSOFRKEMPEN 
W I J ontvangen van een lezer 

volgende brief die hij aan de re 
daktie van « De Bond » stuurde . 
Waarde Redaktie, 

In verband met de repoitage 
« In d= Zuiderkempen leeft men 
m blijde verwachting » v=>i schenen 
m uw blad van 16 m a a n jl kan 
ik met steller niet akkoord gaan 
waar hij schrijft dat er veel ge-
zonds steekt m de radeneimg van 
iemand die als reaktie op de kii-
tiek dat ei voor Vlaandoren, m 
casu Zuiderkempen hee' wat m m 
der miljarden vooizien zijn da/i 
voor de Borinage, het volgende 

zegde « Waai om een vergelij
king maken ' Het r^a t ons niet 
aan dat er meer miljaiden naar 
de Boiinage gaan als wij maai 
kr'jgen wat we nodig hebben » en 
veider « Als wi] krijgen wat we 
moeten hebben moet='n we ons 
met benadeeld voelen en heeft het 
geen 7in te kankeren Ei zijn trou
wens nog andere Vlaamse gewes
ten dic 00 een ontwikkelmg=;plan 
wachten » 

Waa 'om een vergelijking ma
ken •' 

Om na te gaan of het giondwet-
begmsel « Alle Belgen zijn gelijk 
voor de wet » wel zijn toepassing 
vmdt bij het verlenen van staat 
toelagen 

Het gaat ons, V'amingen inder
daad wel aan of er meei miljar
den naar de Boi ma-ge gaan Vlaan
deren dat op gebied van mdusti ie 
en tewei ksbellmg schiomehjk be
nadeeld IS heeft allei eerst recht, 
nog voor Wallonië op staatstus-
senkomst 

De bedenking « a's wij maar ge 
noeg hebben moeten we ons niet 
benadeeld voelen » is onzm De 
lechtvaardigheid moet primsien 
en de ene moet niet meer hebben 
dan de andeie Ten andere met 2 
miljaid heeft de Zuiderkempen 
met genoeg Maai met 20 miljard 
heeft de Borinage beslist te veel 
want nu leeds viagen economis
ten en giote maatschappijen m de 
Borinage zich af waar zij de ar-
beideis zullen ha''en om hun fa
brieken te doen draaien 

Immers momenteel zijn er n de 
Borinage niet veel werklozen Voor 
•wie dan al die miljarden ? 

Dat er nog andere Vlaamse i>e-
westen zijn die op een ontwikke
lingsplan wachten is, helaas, een 
treurige weikelijkheid Voor die 
gewesten is indsidaad nog geen 
frank voorzien Maai ook de Bo
rinage IS gans Wallonië niet m 
wees ei van veizekerd, de Walen 
zullen bijtijds roepen mdien er 
nog eens 2 miljard voor een 
Vlaains gewest 7ou voorzien -wor--' 
den Ook zij hebben nog gewesten 
waarvoor ze ontwikkelingsplannen 
vragen Van de 20 miljaid voor de 
Borinage zullen ze zwijgen omdat 
Vlaandeien mag en moet armer 
blijven 

Er s taa t een waarheid m die be
schouwing nl dat de uitgaven 
slechts m functie mogen sta-an ^'an 
de noden Zo beschouwd heeft 
Vlaanderen recht on 70 % van de 
staatstussenkomsten 

Stippen we m dit verband nog 
aan dat 40 a 50 miljard werden 
verspild aan ds Waalse marginale 
mijnen maar dat ei niet eens 2 
miljard werd gevonden om een 
cokesfabriek op te r ichten m r'e 
nabijheid van het Limburgse ko
lenbekken En die is daar nodig 
want nu worden Limburgse kolen 
naar Tei t re gevoerd die het gas 
levert voor Antwerpen alwaar een 
frank meer betaald woidt per ku
bieke meter dan mdien het gas uit 
Limburg zou kunnen betrokken 
worden 

Inderdaad he t heeft geen zin te 
vergelijken i 

R S - Zottegem 

FACILITEITEN 
Geachte redaktie, 

W I J zijn het lelijke wooid beu 
gehooid maar uitgepraat zijn we 
er geenszins over Faciliteiten ten 
voordele van de franssprekenden 
zijn er altijd geweest m Vlaande
ren Eender welke notaiis m het 
Vlaamse land mag een fianstalige 
verkoopakte, een franstalig liuwe 
lijkskontiakt en een f rans testa 
ment opmaken En dat is volko 
men wettelijk ' Eerder wie kan 
een Franse faktuur of kwijting be 
komen bi] Vlaamse fiima's als hij 
dat wenst Tweetalige omzend
brieven reklamefolders enz zijn 
lego n Vfiar)d«ren Wat wi' 

Grote keus 
GLAZEN en MONTUREN. 
Gratis voor vei_ekerden 
Herstell ingen in eigen werkhuis 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Opfieker — 
Kerkstraat. 58 ANTWERPEH 
(Let a u b op het huisnunnmer) 

Telefoon : 35 86 62 
10 % korting ep vertoon d«zer 

len de fianstaligen nog meer ' 
Welke faciliteiten eisen zij dan 

feitelijk op m de Brussels» land-
gemeenten en overal elders "> Zo
iets IS in Wallonië ondenkbaai 
ZIJP WIJ Vlamingen nog niet tege
moetkomend genoeg misschien, 
spieken wij ons Frans nog n et 
zuivei genoeg tot de Walen en 
Brusselaal s ' Onze veidiaagzaam-
heid gaat zovei dat de algehele 
v°r lansmg van Biabant (de lest 
volgt) nog maai een kwestie van 
tijd IS ZIJ zullen niet rusten vooi-
aleer zij de nederlandssprekende 
Vlamingen tot de laatste drupnel 
blo=d uitgezogen hebben Bloedzui
gers geraakt men met kwijt tenzij 
men ze p la t t iap t Onze lankmoe
digheid neemt misdadige vormen 
aan En d e kulmmeert in landver-
1 aders als Van den Boeynants, De 
Saeger, Van Els^ande en konsoor
ten 

Het IS mijn oveituigmg dat 
daai in geen veibeteimg zal ko 
men, zolang Vlaanderen gebonden 
blijft aan de unitai ie pait i j jen 
van la Belgique a papa van 1830 
Meei nog dat wij zonder de 
krachtdadige steun van een over
tuigde Vlaamsvoelende elite ons 
doel niet zullen bereiken Het is 
een vei heugend feit te snogen 
vaststellen hoe bv een pi of Paar-
dekoper van Nijmegen, via ladio 
Hilveisum de Vlaamse zweep ' a a t 
knallen Mochten er zo duizend 
professoren Paardekopei opstaan 
in Nederland om de Vlaamse zaak 
met l aad en daad bij te s taan ' 
De ontvoogding van onze Vlaamse 
gewesten zou met leuzenschieden 
vooi uitgaan Wij Zuidnedei lan
ders kunnen een toekomstig vere
nigd Europa niet anders zien dan 
hand m hand met de gehele Ne
derlandse gemeenschap 

F D P Beichem 

EEN MISLUKKING 
Geachte Redaktie, 

Onder de rubriek « Ratage^ » 
(mislukkingen/ schrijft het Bius-
selse dagblad « Le Soir » van zon
dag 11 j 1 dat al wat •5Md'5 1958* m 
Brussel gedaan weid vooj- de re
geling van het verkeer, een mis
lukking l i geweest en beweert da t 
dit tos te schiijven is aan het feit 
dat de Belgische ministeiies al 
hun tijd en hun eneig'e wijden 
aan het al dan met gebruiken van 
het « V s » of van het P ians 

Als edenkt dat het be
doelde ^ id smds meei dan zes 
maanden eders dag zonder uit-
zondeimg, ten minste een artikel 
— en soms tot vier artikels toe m 
eenzelfde editie — aan het taal
probleem wijdt dat bijna geen ei 
landje in het AHaamse taalgebied 
waar drie of viei huizen bewoond 
worden dooi fianstaligen niet het 
voorwerp van de zorgen van iiet 
blad van Juffiouw Rossel is ge
weest zal men gemakkelijk begrij
pen waai Om « Le Soir » zo een 
mislukking is 

Klaagde zelfs Eerste Minister 
Lefevre met vooi enkele dagen 
over het gebiek aan objektiviteit 
bij de Belgische p e r s ' Dat kon 
alleen maar m de eerste plaats het 
blad tl effen dat beweert « neu
traal » te zijn, met name « Le 
Soir » ' 

Nu beg'ijp°n wij ook waai om de 
Belgische mm steiies geen tijd 
hebben om zich met het verk=er 
m Vlaanderen en namelijk met ds 
E3 bezig te houden 

M L - Bi ussel 

RODE KRUIS 
Waaide Redactie, 

Het St Maartensfonds i icht ie 
op 15-12-1961 een schrijven aan de 
Heer Dnect°ur-Geneiaal van het 
Rode Kruis van België om de mo
gelijkheid te onderzoeken aan de 
nog vier m krijgsgevangenschap 
verbhjvende landgenoten te Potma 
(Rusland) voor rekening van het 
Fonds voedseloakketten te zenden 

In dit schiijven werden de brie
ven van ds Heren Spaak en Fayat 
aangehaald m verband met de ac-

iillllllllllil!P|i|llllllllllll!Pllliilll!lll!llll{|!llll{{{li 

tie van het Mnis te i ie van Buiten
landse Zaken voor de viijlatmg 
van deze gevangenen te bekomen 

Op 10 januai i 1962 werd dit 
schrijven aan het Rode Kiuis her
innerd 

Op 3 februau 11 had e^n lid van 
de Beheeriaad van het St Maar
tensfonds een telefonisch gesprek 
met de Heei Directeur Genei aal, 
waarbij d^ze vioeg hem omgaand 
de duplicatas van vorige bneven 
aan hem peisoonlijk te zenden, 
wat dan ook dadelijk gebeurde 
Daar echtei geen antwoord kwam 
werd teiug geschreven op 17 fe-
bruai 1 

Ten einde l aad werd een laat
ste schrijven gericht tot het Rode 
Kiuis zeggende dat eventueel een 
drukweikje volstond om het ene 
of andeie med° te delen 

Ge=n antwooid 
Namens het bt Maartensfonds i 

Slecht weer bij ons! 

In Spanje schijnt de zon! 

In l i ch t ingen 

Gronden met zicht op zee te koop. 

VIKING 
Koninklijke baan 306 
St-Idesbad - Koksijde 
Tel. 058/21615 

Schuimrubbermatrassen 
mei 
Gebreveteerde bedekklnslag«n 
(Brevet •*• 529768) 

Ressort-matrassen 
met Gebreveteerde karkasten 
(Brevet i( 512767) 

M E T 
SPSCIAAL 
BREVET 

%% STAP: 
2ELE 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 
INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT STUUR ONS EEN KAARTJE 
EN WE ZENDEN U HET ADRES V A N DE DICHTST BIJGELEGEN VERKOPER 
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BLAD V A N t f É VLAÂ V̂ Ŝ ^̂  

EEN JAAR AAN HET WE 
GEHOUDEN BELOFTEN \ 

m 

De 180.000 Volksunie-kiezers, die 5 Kamerleden en 2 • 
Senatoren naar het parlement stuurden, hebben niet lang : 
moeten wachten om waar voor hun geld te krijgen. Toen ! 
fraktieleider mr Van der Eist met zijn vier gloednieuwe [ 
kollega's de dag van de openingszitting pas in de «zaal» : 
had plaatsgenomen en nog vooraleer een verbauwereerde • 
Kamervoorzitter de eed kon laten afleggen, opende mr D. : 
De Coninck de zittijd op zijn manier : hij besteeg de • 
tribune om zijn eigen verkiezing te betwisten. In Vlaams- ï 
Brabant waren de verkiezingen gepaard gegaan met er- i 
gerlijke overtredingen van de taalwet en op grond daar- ; 
van betwistte onze verkozene voor Brussel de geldigheid : 
van de uitslag. Dat hij daarmee zijn eigen pas veroverde • 
zetel op het spel zette, deerde hem blijkbaar niet. Achter- : 
af werd de uitslag toch geldig verklaard maar de Kamer ï 
had, nog voor de zittijd begon, het bewijs gekregen dat j 
er met de intrede van de Volksunie-fraktie wel degelijk : 
iets veranderd was en dat voortaan Vlaanderen en de j 
Vlaamse problemen de volle aandacht van het Parlement : 
zouden opeisen. i 

m 
m 

IN HET PARLEMENT... I 

WERK VAN DUUR 

De grote partijen begrepen 
sinds 26 maart 1961 dji.t in 
Vlaanderen het licht op 
groen stond voor de nationa
listen. De heer Lefèvre, die 
kort tevoren het Vlaams pro
bleem nog « un faux problè-
me * had genoemd, verklaar
de dat hij als eerste-minister 
van het oplossen der Vlaams-
Waalse problemen zijn be
langrijkste taak zou maken. 
Sindsdien is het Parlement 
bijna onafgebroken met deze 
problemen bezig geweest. Het 
is hier niet de plaats om de 
geschiedenis te maken van 
de wijze waarop de C.V.P.-
B.S.P.-koalitie uiteindelijk 
dan toch aan het werk is 
gegaan om de Waals-Vlaam
se verhoudingen op te lossen 
naar de recepten van de he
ren Gilson, Larock en van 
Elslande. Er weze alleen on
derstreept dat de intrede 
van 5 V.U.-kamerleden en 
senatoren volstond om dade
lijk het hele klimaat te ver
anderen. Deze wijziging van 
het politiek klimaat kwam 
het best tot uiting in de 
krampachtige bedrijvigheid 
van de Vlaamse C.V.P.-frak-
ties, in de onrustige bemoei
ingen van de « Acht ». 

In dit overzicht wensen 
wij ons te beperken tot de 
aktiviteiten van de Kamer-
en Senaatsgroep der Volks
unie. 

De Kamerfraktie nam een 
vijf en twintigtal belangrijke 
spreekbeurten voor haar re
kening. Na de regeringsver
klaring vertolkten Mr van 
der Eist en Mr D. De Coninck 
het Vlaams-Nationaal stand
punt. Mr van der Eist inter-
pelleerde tweemaal de mi
nisters van Nationale Opvoe
ding en Kuituur, eenmaal de 
minister van Ekonomische 
Zaken over de eenzijdige re

gionale ekonomische -poHttek 
en de benadelirfg van de 
Vlaamse gewesten. •«««»«» . 

Bij alle begrotingen kwa
men onze woordvoerders in 
Kamer en Senaat tussenbei
de om uitvoerig hun stand
punt uiteen te zetten : bij 
Buitenlandse Zaken Dr. 
Wouters, bij Landsverdedi
ging Mr van der Eist en dhr 
Mattheyssens, bij Ekonomi
sche Zaken Dr Wouters, bij 
Landbouw Dr Van Leemput-
ten, bij Justitie Mr Van der 
Eist, bij Middenstand dhr 
Mattheyssens, bij Openbare 
Werken Dr. Wouters en dhr 
Mattheyssens, bij Sociale 
Voorzorg Dr Wouters, bij 
Verkeerswezen dhr Mat
theyssens. 

Ook in de Senaat werd bij 
iedere begroting door Dr 
Roossens of door dhr Die-
pendaele het woord geno
men. 

In ieder belangrijk Ka
merdebat kwam steeds min-

D e V. U .- Kaïflerfraktie 
heeft in het verlopen jaar 
acht wetsvoorstellen inge
diend. Deze wetsvoorstellen 
vormen thans reeds een in
drukwekkend geheel, dat 
de ganse Vlaamse proble

matiek bestrijkt; een door-
en-door Vlaamse, onafhan
kelijke volksvertegenwoor
diging zou aan deze teks
ten genoeg hebben om de 
Vlaamse Beweging prak-
ticch over de gehele lijn 

naar haar bestemming te 
voeren. 

In de e.k. tijd zullen deze 
wetsvoorstellen aangevuld 
worden met andere, ook 
o.m. op sociaal gebied. 
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stens een spreker van de 
Volksunie tussenbeide. Bij 
het debat over de oprichting 
van een kolendirektorium, 
diende Mr de Coninck een 
reeks amendementen in tot 
splitsing van het direkto-
rium in twee gewestelijke 
direktoria. Hij verdedigde 
deze amendementen in de 
kommissie en in de openbare 
vergadering. Mr De Coninck 
kloeg bij de begroting van 
Verkeerswezen de ergerlijke 
taaitoestanden in de Post 
aan. 

Dr Wouters handelde naar 
aanleiding va» de begrotin
gen over de taaltoestanden 
in de DiplomBtie, over de 
acht gevangenen te Stanley-
stad, over de E 5, Sidemar 
en de Oost-Vlaamse kanalen, 
over de nieuwe pensioen
wet. 

De heer Mattheyssens hield 
een opmerkelijke tussen
komst over het pensioen der 
zelfstandigen, over de mili
tairen in Duitsland ,over het 
sociaal statuut van de zeelie
den e.a. 

Dr van Leemputten wist 
zijn tussenkomsten ten bate 
van de Vlaamse hopboeren 
met een positief resultaat te 
bekronen; hij vestigde meer
maals de aandacht op de nood 
van de Vlaamse vissers en 
diende dienaangaande on
langs een interpellatiever-
zoek in. 

Mr Van der Eist besprak 

uitvoerig de wijziging van 
123 Sexies, de algemene 
volkstelling, de benoeming 
van Vlaamse officieren, de 
Nederlandse tek£?t van het 
Burgerlijk Wetboek, de taal-
toestahden op Buitenlandse 
Zaken, de investeringsmaat
schappij en zo verder, 

In de Senaat werden even
eens bij ieder belangrijk de
bat uitvoerige redevoeringen 
gehouden door Dr Roossens 
en de heer Diependaele; de 
heer Diependaele wist daar
enboven op enkele maanden 
tijds de reputatie van een on
vermoeid sociaal werker te 
verdienen. 

...EN DAARBUITEN 

Taalgrensdehat 
Onze lezers hebben week voor week in dUt blad het 
werk van de V.U.-Kamerleden tijdens het taalgrens-
grensdebat kunnen volgen. Bij de voorbereiding van 
het debat was Mr de Coninck voortdurend beteokken 
en in de kommissie diende hij namens de groep een 
dertigtal amendementen in die in kommissie en open
bare vergaderingen werden verdedigt. Het fa niet 
overdreven te beweren dat de redding van Spiere in 
de eerste plaats zijn werk is; indien de Vlaamse Ka
merleden de V.U.-fraktie zouden hebben gevolgd, dan 
waren naast Spiere nog talloze andere gemeenten en 
gehuchten gered geworden. In de openbart vergade
ring werd eveneens het woord gevoerd door Mr van 
der Eist en Dr Wouters. De tussenkomst van onze 
fraktie-voorzitter, werd zelfs door de Staadaard zeer 
opmerkelijk genoemd; het blad voegde Weraan toe 
dat de Vlaamse Kamerleden dit standpunt zonder 
meer konden bijtreden, wat — het Hoeft wel niet 
herhaald — niet is gebeurd. 

Niet alleen in het Parle
ment echter heeft de Volks
unie in het verlopen jaar 
yewerkt. Ook de onverdroten 
arbeid van onze provincie
raadsleden in Antwerpen, 
Oost-Vlaanderen en Limburg 
dient hier vermeld te wor
den, het werk van onze ge
meenteraadsleden in Ant
werpen en elders. 

Iedereen zal zich nog de 
reis van volksvertegenwoor
diger Deconinek en dr Le-
compte naar Kongo herinne
ren. Dit waagstuk vestigde 
voorgoed de aandacht op het 
lot van de acht gevangen 
soldaten te Stanleystad en 
leidde naar een gelukkige 
ontknoping. 

Ons weekblad kent een 
steeds stijgend s u c c e s . 
Sinds de verkiezingen kwa-
nien er duizenden abonnenten 
bij. Dit heeft ons toegelaten 

van naar een dubbel aantal 
bladzijden te gaan en te zor
gen voor meer afwisseling in 
de tekst en een fraaier op
maak te bezorgen. 

Het succesvol spoedkongres 
in december werd spoedig 
gevolgd door de grote voor
lichtingskampanje onder het 
motto « Neen Gilson ». Op 6 
weken tijd werden 125 voor
lichtingsvergaderingen ge
houden. 

• 
Wat is de Volksunie waard 

na één jaar werk sinds de 
verkiezingen ? In de West
hoek werd een gedeeltelijk 
antwoord gegeven : de kie
zers bij de tussentijdse pro
vincieraadsverkiezingen volg
den er ons wachtwoord zo 
massaal op dat zelfs de 
« Pourquoi-Pas ? » moest be
kennen : de Volksunie is de 
grote overwinnaar. 

We zullen dat blijven ! 
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F.H. DE FROIDMONT 

Een van de eigenaardigste kwi
bussen die de politiek onveilig maken 
is wel abbé de Froidmont, voorvech
ter van het Franssprekend Blok van 
Brussel. De V.Z.W. « Le Grand Liège » 
huldigt hem in volgende bewoordin
gen : 

« E.H. de Froidmont verklaart dat 
het zijn plicht is met alle kracht te 
strijden om de weg te versperren aan 
de doodgravers van Wallonië en van 
de franssprekenden die zich aan de 
levendmakende bron van de Franse 
kuituur laven ». 

Zo levendmakend is de bron van 
E.H. de Froidmont dat men er Prof. 
Sauvy heeft moeten bijhalen en de 
strijd tegen de doodgravers van Wal
lonië moet dan, met het oog op het 
rapport Sauvy, noodzakelijkerwijze 
een strijd tegen de Walen zelf zijn. 
Dat is nochtans niet de bedoeling van 
onze E.H. want : « Steunend op de 
Kxistelijke naastenliefde verzet hij 
zich heftig tegen de onverdraagzaam
heid van de Vlamingen. Het Vlaams 
regime zal niet doordringen daar 
waar Hitler niet slaagde, de Kerk die» 
de verdraagzaamheid preekt moet dit 
gedenlcen om Wallonië te redden. Die 
misdaad tegen de zonen van de Lati-
niteit is een morele massamoord ». 

In het Vlaams 
tand zijn ! * 

DE MIDDELEFUWEN 

Op een C.V.P.-voorlichtingsverga
dering te Nijlen — vergadering die 
trouwens naar het einde toe meer het 
karakter had van een Volksunie
voorlichtingsvergadering — werden 
aan volksvertegenwoordiger De Sae-
ger enkele vragen gesteld in verband 
met de ongelijke behandeling van de 
testgebieden : 20 miljard voor Bori-
nage en nog geen 2 miljard voor Ha-
geland-Zuiderkempen, 

Dhr De Saeger weigerde het pro
bleem Hageland-Zuiderkempen te 
zien. Steeds maar weer had hij het 
over de nieuwe (buitenlandse) in
dustrieën in zijn eigen stad Meche-
len en op de as Brussel-Antwerpen. 
Uit zijn antwoord deden we de on
prettige indruk op dat Vlaanderen 
zich nog in volle Middeleeuwen be
vindt en dat de streekekonomie door 
sommigen wordt beschouwd als een 
strijd van de ene streek tegen de an
dere. « Als het in de schaduw van 
mijn toren maar goed gaat... » 

ACHTERLIJK EN ONGESCHIKT 

Hageland-Zuiderkempen was, vol
gens dhr De Saeger, ten onrechte als 
testgebied aangeduid. De industrië
len halen er hun neus voor op zich 
te vestigen in een dergelijk achter
lijk gebied waar niets is. 

Deze beweringen van dhr De Sae
ger houden natuurlijk geen steek. 
Hageland-Zuiderkempen heeft een 
bazis : zijn kanalen, zijn wegen. 
Wanneer de politieke vrienden van 
dhr De Saeger nu maar eens aan de
ze streek het vierde geven van wat 
de Borinage krijgt, dan kan het hele 
gebied infra-struktureel uitgebouwd 
worden en dan is het meteen een zeer 
gegeerd vestigingsgebied voor indus
trieën. 

Dhr De Saeger heeft dat waar
schijnlijk liever niet. Want de in
dustrieën die in Hageland-Zuider
kempen niet terecht komen, vestigen 
zich misschien te Mechelen Wat nut
tiger is voor de carrière van een Me-
chels politieker. 

GASTVRIJ VOLK 
Op dezelfde vergadering verdedig

de dhr De Saeger sommige facilitei
ten in de randgemeenten. Als voor
beeld moest nog maar eens zijn eigen 
modelstad Mechelen dienen. In Me
chelen zijn er stadsbedienden die 
Frans en Duits en Engels en zelfs 
Spaans spreken en die zich beijveren 
om in al deze talen het publiek ter 
wille te zijn. Want de Mechelaars, 

zoals trouwens de Vlamingen in het 
algemeen, zijn gastvrij. 

Het voorbeeld is eerder ongelukkig 
gekozen. Want het bewijst dat 
Vlaamse talenkennis en gastvrijheid 
alle wettelijke faciliteiten eigenlijk 
overbodig maken. Temeer daar, door 
de verhoogde tweetaligheid die dhr 
De Saeger te Brussel nastreeft, de 
inwijkelingen in de randgemeenten 
over kort toch allemaal vlot Neder
lands kennen ! 
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« Moet er geen = 

Open brief 

dhr Jan Verroken ^=. 

te 

EDELARE. 

= Dierbare collega, 

Gij en ih, wij hehben alvast een ding gemeen : wij hangen = 
heide om, de zeven dagen in een weekblad de « flauwe plezante » ^ 
vit. Gij in de « Ronsenaar » en iTc in de « Volksvnie ». Maar op = 
de één of andere manier gaan alle vergelijkingen mank en zo ook = 
de vergelijking tussen ons heider joernalistieke aktiviteiten. Ik vul ^ 
iedere tceek een open brief die. ter voorlichting en verwittiging ^ 
van de lezer, in het kursief is gedrukt. En het behoort tot de meest ^ 
eerbiedwaardige perstradities dat kursiefjesschrijvers plezant mo- ^ 
gen en moeten zijn. In hoever ik daarin slaag, laat ik over aan het = 
oordeel van mijn lezers waaronder ook gij; ikzelf stipte waarheids- ^ 
getrouw hierboven aan dat ik nogal eens « flauw plezant » hen. ^ 
In ieder geval,'de lezer is stBvth-hehnorUjh >gewaarschuwd,, ^ 

Gij echter, dierbare collega, laat uw stukjes zo maar in eo/t ^ 
doodgewone serieuze letter zetten en g» onderteke'ni;"ê^'^tnet''ü1» ' ^ 

' naam'en " É'wali'teit : Jan Verroken, volksvertegenwoordiger. Ik g 
geef toe dat het een vondst is. De argeloze lezer steekt zijn sigaar ^ 
op, neemt de Ronsenaar en begint aan uw proza met ernstig-ge- ^ 
fronst voorhoofd. Wat schrijft volksvertegenivoordiger Jan Ver- ^ 
roken over dit en over dat ? Wat denkt valksvertegenwoordiger ^ 
Jan Verroken over dit en over dat ? Maar naarmate de lezer vor- ^ 
dert, verschijnt er een glimlach op zijn gelaat en wanneer hij aan = 
het einde'van uw stiinje is, morst hij de as van zijn sigaar op zijn ^ 
vest xcant hij hikt van het lachen, m Schalk », roept hij uit, <s gees- ^ 
tigaard, onbetaalbare Jan. Gij hebt mij, hi-hi, liggen. Ih dacht ^ 
eerst dat het een ernstig stuk was. Ha die Jan, wat een trvter ! ». ^ 

Dat is, dierbare collega, uw sterkte. Gij zijt een Clausewitz = 
van de joernalistiek en hij uw penne-Witze gebruikt gij de ver- ^ 
rassingstaktiek : gij hangt de Claus uit in een stuk dat de arge- = 
loze lezer eerst voor vol had aanzien. Ik, dio Genes, erken en her- ^ 
ken daarin de hand van de meester. , ^ 

In 'de « Ronsenaar » van 18 maart hebt gij een uitmuntend ^ 
voorbeeld van deze, uw eigen, joernalistieke stijl gebracht. Gij ^ 
hebt een stukje gepleegd waarin gij in verband Tnet de Volksunie ^ • 
spreekt van een kermisheer. Subtiel, Jan, en fijn ! Vroeger hebt = 
gij het eens gehad over de keffers van de Volksunie. Nu zijn dat ^ 
kermisberen geworden. Mijn beperkte kennis van de zoogdieren- = 
wereld laat me veronderstellen dat er van keffer tot kermisheer ^ 
toch een heel groeiproces moet verlopen zijn. Dit groeiproces, = 
dierbare collega, hebt gij treffend onder woorden gebracht. ^ 

Gij geeft verder een overzicht van uw aktiviteiten gedurende ^ 
een ganse week en daaruit moet blijken dat gij uw brood niet in ^ 
ledigheid verdient. Ik heb daaruit vernomen dat gij per jaar een ^ 
30 a 40.000 km met uw wagen rijdt, dat gij een deskundige zijt in ^ 
fiskale aangelegenheden, in Vlaamse aangelegenheden, in huis- ^ 
vestingsaangelegenheden, in pensioenaangel e genheden, in sociolo- = 
gische aangelegenheden, in m.uziekaan gele genheden, maar dat is = 
tenslotte allemaal maar bijzaak. Als collega heb ik vooral belang- ^ 
stelling gehad voor het tempo waarin gij uw geestige stukjes = 
schrijft. Gij zegt : « Als er nu iemand is die zichzelf wil wijsma- ^ 
ken dat wij maar een kraantje te draaien hebben om artikels te ^ 
schrijven, dan is dat voor zijn rekening; maar hij goede inspiratie = 
is dat zonder de voorbereiding één uur per kolom ». Een vluchtig ^ 
rekensommetje verraadt mij, waarde collega, dat gij dus ongeveer ^ 
een halve dag over uw stickjes doet. = 

Waarschijnlijk zijn ze daarom zoveel geestiger dan de mijne. ^ 
Ik hoef namelijk wél maar eventjes aan een kraan te draaien. De ^ 
tapkraan namelijk. Want ik schrijf mijn stukje tussen pot en = 
2nnt. Het is er — ooJt deze week — naar. = 

Uw dio Genes. ^ 
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TV'DEMOKRATIE... IN 
NEDERLAND 

Krachtens een beslissing van de 
Nederlandse regering mogen de poli
tieke partijen voortaan regelmatig 
beschikken over een kwartier televi
sie zendtijd. Voor ieder programma 
wordt zelfs een subsidie van 400 gul
den verleend. Op 6 maar t jl. was het 
de beurt aan de kleinste in het parle
ment vertegenwoordigde Nederlandse 
parti j , nl. de Pacifistisch Socialisti
sche Partij die over twee mandaten 
in de Tweede Kamer (onze Kamer 
der Volksvertegenwoordigers) be
schikt. Intussen heeft ook de tweede 
kleinste partij , de Christelijk Histo
rische Unie, haar programma gehad. 

De vroede heren van de Vlaamse 
televisie kunnen zich wellicht deze 
les in demokratie van de NTS te nut
te maken. 

RAAD VAN WIJZEN 
Men zal zich herinneren met welke 

zelfgenoegzaamheid dhr Theo Lefè-
vre bij het begin van zijn beleid —i 
binnenkort nu weer een jaar geleden 
— verzekerde dat hij en hij alleen nu 
eens vlug die Vlaams-Waalse proble
matiek zou oplossen. 

De toon is inmiddels al wel wat 
veranderd. Dhr Lefèvre is al heel wat 
minder zelfverzekerd geworden en 
het blijkt thans, dat hij ook best wat 
hulp zou kunnen gebruiken. Deze 
hulp zou dan moeten komen van een 
« raad van wijzen », een kommissie 
die het geheel van de Vlaams-Waalse 
problematiek zou bestuderen. 

Vooruit dan maar ! Als de zaken na 
132 jaar nog niet rijp zijn voor een 
oplossiflg.' dah" 'Aioèl er hog: maar wat 
gestjideerd'-'worden. Een kommissie 
heeft daarenboven het onmiskenbare 
voordeel dat men het studiemate
riaal en de oplossingen er kan begra-' 
ven tot na St. Juttemis. 

WIE HEEFT GELIJK ? 
Enkele dagen geleden verklaarde 

volksvertegenwoordiger De Saeger op 
een vergadering van Katholieke 
Werkgevers dat de belastingshervor
ming hoegenaamd geen belastings
verhoging betekende en dat hij zelfs 
vreesde dat de fiskale inkomsten in
gevolge de hervorming zouden dalen. 

Verleden week donderdag zette dhr 
Eyskens op een bijeenkomst van de 
C.V.P.-kamerfraktie zijn standpunt 
uiteen. Hij kloeg o.m. aan dat de be
lastingsdruk zal verzwaren en dat er 
daarnaast geen spoor is van bezuini
ging of sanering. 

Wie heeft gelijk, dhr De Saeger of 
dhr Eyskens ? Verhoogde of verlaag
de belastingsdruk ? In ieder geval 
zouden beide heren er moeten voor 
zorgen dat ' hun tegenstrijdige ver
klaringen niet praktisch op hetzelf
de ogenblik in de pers verschijnen. 
Want op de duur gaat de belasting
betaler vermoeden dat in het duister 
van de fiskale hervorming zelfs een 
kat haar jongen niet meer vindt. 

C.V.P. EN JEUGD 
De C.V.P. heeft een « Contactcen

trum voor de Jeugd •» geïnstalleerd. 
Zeer verdienstelijk initiatief, maar 
met een verdacht reukje. Want voor
zitster van het centrum is de « jeug
dige » mevrouw De Riemaecker, 
volksvertegenwoordiger en lid van 
het CVP.-bureau. In het centrum 
zetelen trouwens nog enkele andere 
parlementairen. 

In hun «jeugdige onbezonnenheid» 
zouden de Jong-C.V.P.-ers ooit wei 
eens een tikje te ver kunnen gaaji. 
Het is daarom dus maar best, ze van 
meet af aan onder stevig moederlijk 
en vaderlijk gezag te plaatsen. 



DE VOLKSUNIE & 

STUDENTEN, WAARHEEN ? UITDAGERS AAN HET WERK KLEINE JAN FITOOR 

Uit onlangs gepubliceerde cijfers 
betreffende de magistratuur blijkt 
eens te meer hoeveel minder kans 
een Vlaamse afgestudeerde heeft dan 
een Waalse. 

Bij de rechtbanken van eerste aan
leg werden in 1959 per rechter 317 
vonnissen geveld in het Vlaamse land 
tegen 245 in Wallonië. 

Bij de rechtbanken van eerste aan
leg, tevens handelsrechtbank, bedroe
gen deze cijfers voor Vlaanderen 403, 
jpoor Wallonië 256. 

Een voorbeeld : de rechtbank van 
eerste aanleg te Hasselt (6 rechters) 
velde in 1959 juist 528 vonnissen; de 
25 rechters van Charleroi velden sa
men 299 vonnissen. 

Er zijn dus onbetwistbaar veel te 
weinig rechters in het Vlaamse land. 
De Vlaamse rechters in funktie zijn 
overbelast; de Vlaamse studenten in 
de Rechten weten dat er voor hen 
minder kansen zijn dan voor de Wa
len. 

Te Halle worden de winkeliers met 
tweetalige opschriften op hun uit
stalramen bedreigd dat hun ruiten 
zullen uitgeworpen worden. Er wordt 
bijgevoegd dat de Volksunie woord 
houdt en haar bedreigingen uitvoert. 

We vinden logisch dat de winkcr 
liers te Halle nederlandstalige op
schriften aanbrengen omdat Halle 
een Vlaamse stad is en het doet ons 
genoegen dat de toestand terzake elk 
jaar verbetert. 

Wij vestigen er echter de aandacht 
op dat die bedreigingen om huizen te 
beschadigen niet van ons uitgaan, 
maar van franstalige uitdagers. Zij 
zien met lede ogen dat te Halle van 
langs om meer de Vlaamsgezinden in 
aantal groeien vooral dank zij de wer
king van de Volksunie en ze willen 
dat te keer gaan door de Volksunie 
in een vals daglicht te plaatsen. 

Zij zullen noch beletten dat we 
vooruit gaan, noch verhinderen dat 
Halle meer en meer een Vlaams uit
zicht krijgt. 

Zoals men weet paalt Wallonië ten 
Westen aan de Noordzee en is Luik 
een der grootste wereldhavens. Het 
Waalse volk heeft dan ook een eeu
wenlange traditie van zeevaart ach
ter de rug. 

Minister Seghers heeft thans aan 
dit bij uitstek maritiem volk einde
lijk gegeven waarop het recht heeft. 
Tot nieuw hoofd van de Belgische 
zeemacht, ter vervanging van de per-
fekt tweetalige Vlaming Robyns, 
werd thans benoemd de Waal Petit-
jean. Deze benoeming hoeft de Vla
mingen hoegenaamd niet te ergeren; 
ze werd gedaan uitsluitend met het 
oog op de eerbied voor de zeemacht
traditie. Inderdaad wordt bij onze 
Noorderburen het schip van het 
vloothoofd kenbaar gemaakt met de 
« Grote Jan », zijnde de admiraals-
vlag. Naast de Nederlandse « Grote 
Jan », kan België dank zij P.W. Se
ghers nu ook de « Kleine Jan » uit
hangen. 

In het « Pallleterke » wordt deze 
week een doekje gelicht over de keu
kenpraktijken in het « Dagblad voor 
Staatkundige, Maatschappelijke en 
Ekonomische Belangen », ons aller 
Standaard. Wanneer de jongen van 
dienst in de Senaat in zijn verslag 
waarheidsgetrouw melding maakt 
van de belangrijke interpellatie van 
V.U.-senator Dr Roossens over do 
Noorse geneesheren te Antwerpen, 
dan is het Victor Leemans die de jon
gen waarvan sprake onder de vod« 
den zit omdat hij een V.U.-tussen* 
komst in zoveel woorden heeft ver
meld. 

Is het dan toch waar dat er geen 
groter pijn is dan de pijn van do 
overloper ? Is het dan toch waar da t 
er geen groter haat is dan de haat 
van een man die moet aanzien hoo 
zij die trouw bleven, in het Parle
ment dagelijks voor hem een leven
de aanklacht zijn ? 

GILSON EN LEUVEN 

Op een C.V.P. vergadering ver
klaarde Gilson : « Dat de stad Leu
ven een Vlaamse stad moet blijven; 
dat men het onderscheid dient te 
maken tussen het probleem van de 
tweetalige universiteit en de eenta
ligheid van Leuven waaraan niet zal 
getornd worden ». 

En naar onze mening dient men 
ook onderscheid te maken tussen de 
woordenkramerij van onze unitaire 
ministers en hun daden, de wetsont
werpen ! 

Immers hoe kan Leuven Vlaams 
blijven als heel de administratie van 
de universiteit in het Frans gebeurt, 
als wij dagelijks klachten horen en 
lezen over dokters en verpleegsters 
van de universitaire kliniek die de 
mensen in hun eigen taal, het Ne
derlands, niet te woord kunnen 
s taan * 

VERTROUWEN 

ZO iS BRUSSEL 

Aan de gemeenteschool Neder-
Over-Heembeek zijn 6 onderwijzers 
in dienst die allemaal een diploma 
grondig Frans en Nederlands bezit
ten. Derhalve worden de ouders aan
gezet hun kinderen aan de hoede van 
zulke bekwame leraars toe te ver
trouwen. 

Er wordt hun ook het voordeel 
voorgespiegeld van de volmaakte 
tweetaligheid, die zij hier bij het 
einde der lagere school zullen bereikt 
hebben. In die klassen treft men al
dus Franse en Vlaamse leerlingen 
aan, evenredig gemengd naast elkaar. 
Teoretisch nu moet elke uitleg der 
leerstof in de eigen taal der kinderen 
geschieden, dus in de twee talen. 

Men begrijpt dat zulks praktisch 
gezien onmogelijk is. Dit heeft als 
gevolg dat de leerlingen op het einde 
van de lagere school wel weten wat 
« un mètre cube » is maar niet hoe 
groot een m3, dat ze wel een par t i -
cipe présent kennen maar geen on
voltooid deelwoord. 

Resultaat van dit alles is dat die 
kinderen na 6 jaar volledig verfranst 
zijn en de Vlaamse ouders bedrogen. 
Dat betekent dat daar de verfran-
singsmachine op volle toeren draait. 

Dank zij de C.V.P. en de PV.V. die 
het Brussels gemeentebestuur vor
men, waarvan Neder-Over-Heembeek 
afhangt. 

De flamingantische C.V.P. schepe
ne De Rons kent die toestand want 
hij woont te Neder-Over-Heembeek. 

Maar ja, hij wü graag schepene 
blijven. 

KKcN 
: Ik had het deze week 
i over de Vlaamse beweging 
: met een werkman. Geen 
: flamingant, zeker geen 
: antiflamingant. Een ge-
: wone Vlaming.zoals er 
ï honderdduizend zijn, die 
• het zich eigenlijk niet 
• aantrekken omdat zij het 
• niet aanvoelen als hun 
• zaak. « We zijn wij toch 
• maar dutsen als wij geen 
• Frans kennen » zei hij . 
: « En waarom willen de 
: flaminganten niet dat wij 
: Frans leren ? » 
• 

• Velen van ons zijn ge-
• neigd bij zo'n vraag geër-
• gerd de schouders op te 
• halen en zouden wel wil-
! len uitschreeuwen dat het 
: toch niet waar is dat de 
• Vlaams«:ezinden het on-
• derricht van het Frans 
• willen verbieden enz. Maar 
• dat neemt niet weg dat 
: massa's gewone mensen 
• uit ons volk de hele zaak 
• slechts zo zien. Simplis-
! tisch. verkeerd en al wat 
' ge wilt, maar het is een 
[ feit waar wij terdege re-
: kening moeten mee hou-
: den bij onze propaganda. 
: Onze tegenstanders heb-
: ben er alle belang bij dat 
: de brede volkslagen geen 
• dieper inzicht krijgen in 
i de doelstellingen van de 
• Vlaamse beweging en de 
• franskiljons maken er 
• dankbaar gebruik van zo-
: als in het Gentse, waar 
• bourgeoisdametjes ijverig 
; handtekeningen rondha-
• len voor tweetaligheid te 

Gent. 
Wij kunnen het betreu

ren dat het taalflamin-
gantisme, de strijd voor 
de gaafheid van ons 
grondgebied en voor ge

lijkberechtiging van de 
Nederlandstaligen op elk 
gebied slechts een fraktie 
van de volksmensen aan
spreekt. Bij de grote meer
derheid overheerst de di-
rekte zorg voor hun stof
felijk bestaan nog steeds 
alles. Zij zijn er van door-

land op elk gebied de 
meesters zijn en zij zien 
het Frans als de voor
waarde tot hoger opklim
men op de sociale ladder. 

Heel de politiek van de 
franstaligen, zowel op het 
gebied van de staat als in 

•^v,y~«-Kv^( j^ 9 « t 9 ^ 3 ^ , 

Vertrouwen wekken, ook bij de kleinsten uit het volk. 

drongen dat zij toch maar 
werkmensen zijn, die niet 
kunnen meespreken over 
tal van zaken en die geen 
enkele invloed kunnen 
uitoefenen op de loop der 
dingen en dus sluiten zij 
zich maar op in de kleine 
wereld van hun zorgen 
om het dagelijks bestaan 
en in de kring van hun 
lotgenoten. 

Zij zien bovendien dat 
de franssprekenden in het 

de privé-sektor was er op 
berekend die reaktie bij 
de volksmens te verwek
ken. En zij zijn er goed in 
geslaagd. 

Het is dan ook de eer
ste, de belangrijkste taak 
van de Vlaamse beweging 
in deze tijd — een ont-
zagUjk zware opgave te
vens — er de gewone man 
van te overtuigen, dat de 
flaminganten ook strijden 
VOO» rijn stoffelijke lots-

verbetering. Dat zij dat 
zelfs als een essentiële 
taak beschouwen. En dat 
niet beschouwen als een 
middel om zijn medewer
king te verkrijgen, maar 
omdat zij met dit lot wer
kelijk begaan zijn. Een 
zware opgave ongetwijfeld 
voor de vele goedmenende 
Vlaamse intellektuelen, 
omdat zij zich uitteraard 
moeilijker kunnen inleven 
in de wereld van de klei
ne man. Maar een condi
tio sine qua non, wil de 
Vlaamse beweging een 
werkelijke volksbeweging 
worden. Een zware opgave 
tevens omdat het van ve
le Vlaamsgezinden een 
grondige mentaliteitswij
ziging veronderstelt. Een 
verlaten van de betrekke
lijk smalle basis van het 
taalflamingantisme in zijn 
breedste zin, voor een op
tiek van grondige gemeen-
schapsomvorniiTig. 

Men overtuigt slechts 
anderen wanneer men zelf 
intens overtuigd is van 
wat men zegt. De Vlaams
gezinden zullen het volk 
voor hun strijd winnen in 
de mate dat zij het volk 
er kunnen van overtuigen 
dat zij werkelijk begaan 
zijn met het lot van dit 
volk, met de kleinsten uit 
dat volk het eerst van al. 
En zij voelen dat heel 
vlug aan. 

Het volk zal vertrouwen 
in ons krijgen in de mate 
dat wij dwarsdoor demo-
kratisch zijn, sociaal voor
uitstrevend en ingesteld 
op de konkrete werkelijk
heid. 

?•• • • • • • • •»•»•«• • •»• • • •" • • •«•«"• • • •" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •" • •""""• • • • • • • •"""• 

P. Martens. 
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WEDLOOP MET DE TIJD 
TRANSKEI: de eerste stap 

Maar al te vaak word t een vergelijking gemaakt tussen 
wa t in het uiterste Noorden en het uiterste Zu iden van 
Afrika gebeurt . In het Noorden, in Algerië, heeft de door 
iedereen bedrogen en misleide blanke bevolking haar toe
vlucht gezocht in geweld en terreur, in een poging om de 
noch tans onstui tbare gang der geschiedenis te wijzigen. In 
het Zuiden , in de Zuid-Afr ikaanse republiek, wordt een 
vs^edloop met de tijd gehouden om er het rassenprobleem 
o p een vreedzame wijze op te lossen. Onlangs werd door 
de Zuid-Afr ikaanse regering zelfbestuur verleend aan 
iTrankei, het eerste Bantoegebied dat de weg van de on
afhankelijkheid is opgegaan . T e dier gelegenheid ver
klaarde dr Verwoerd a Wij zijn het niet die Zuid-Afr i -
ka verdelen; het was de geschiedenis die zulks deed. Wi j 
aanvaa rden de harde feiten ». 
De blanken in Zuid-Afr ika e rkennen , wat m e » ook moge 
beweren, de gang der geschiedenis. Hebben zij er echter 
de juiste konkluzies aan ontleend ? Het an twoord zal 
b innen enkele jaren reeds o.m. in Transkei worden 
gegeven. 

Feiten en Cijfers 
Transkei is inderdaad het 

eerste voorbeeld van de poli
tiek der « afzonderlijke ont
wikkeling » in de praktijk. 
Deze politiek wordt door dr 
Verwoerd als volgt omschre
ven : « De Zuid-Afrikaanse 
regering heeft het enig alter
natief gekozen tot het schep
pen van een 'veel-rassëti-
staat, namelijk de tot het 
uiterste gevoerde zelfverwe
zenlijking voor iedere groep». 

De ^hosa-s tammen zijn de 
eei'ccen om, binnen de gren
zen van Transkei, de weg tot 
zelfverwezenlijking op te 
gaan. Transkei is een gebied 
met een oppervlakte van 
25.600 km2, iets groter dan 
Zwitserland en tweemaal zo 
groot als Israël. Het ligt in 
het oostelijk deel van de 
Zuid-Afrikaanse republiek. 

De bevolking bedraagt 
Iets meer dan twee 
miljoen zielen, allen Xhosa's. 
Het gebied beachikt over 400 
km autosnelweg en circa 
8.000 km provinciale wegen. 
Het is uitgerust met telefoon, 
telegraaf en radio; er zijn 
drie luchthavens. Tien elek
trische centrales zorgen voor 
drijfkracht. De wetgevende, 
administratieve en rechterlij
ke macht wordt uitgeoefend 
door de Xhosa's; het kontakt 
met de Centrale Regering 
gaat via een Kommissaris-
Generaal. 

Het grondgebied heeft de 
beschikking over nikkel-, 
8.eenkolen-, koper- en mar-
mergroeven. In de loop der 
e.k. jaren zullen nog 10.000 
ha. worden bebost. 

Het gebied heeft 15 zieken
huizen en 249 gezondheids
centra; de medische bijstand 
is er kosteloos. Er zijn 
263.848 schoolgaande kinde
ren in circa 1500 gemeente
scholen en talloze andere on
derwijsinrichtingen. Op een 
totaal van 4.700 gediplomeer
de leerkrachten telt men 
slechts 54 Blanken die gelei
delijk zullen worden vervan
gen. Een 1.500 Xhosa's vol
gen momenteel technisch on
derwijs op universitair ni
veau; honderden anderen 

studeren aan de Zuid-Afri
kaanse universiteiten. Deze 
cijfers zijn volgens Europese 
of Zuid-Afrikaans blanke 
maatstaf niet zo heel hoog; 
ze moeten stellig in de e.k. 
tijd worden verhoogd. Inmid

dels echter zijn ze thans 
reeds volgens Afrikaanse 
maatstaf een absoluut re-
kord. 

De voornaamste landbouw-
produkten zijn; k o r e n 
(1.800.000 zakken), tarwe, ve
zelstoffen, vruchten en 
groenten. De Xhosa's bezitten 
een belangrijk deel van de 
Zuid-Afrikaanse veestapel; 
voor de verhandeling ervan 
zijn er 179 veemarkten. Er is 
een staatslandbouwcollege en 
— zoals hoger reeds gezegd — 
ligt het gebied in de zeer 
vruchtbare oostelijke regen
val-gordel. 
De cijfers op het gebied van 

het onderwijs vormen wel
licht de beste vergelijkings-
bazis met West-Europa ener
zijds en zwart Afrika ander
zijds. Ieder jaar worden er 
circa 2.000 diploma's door Z-
Afrikaanse universiteiten aan 
Bantoes uitgereikt; ieder jaar 
ook studeren 6.000 leraars af 
aan de 48 daartoe bestemde 
college's. Verleden jaar wa
ren er daarenboven aan de 
technishe hogescholen zowat 
2.300 leerlingen. Dit zijn voor 
Zwart-Afrika ongekend hoge 
cijfers; om tot aanvaardbare 
toec'tanden binnen Zuid-Afri
ka te komen zullen deze cij
fers echter binnen niet al te 

LR.A. STAAKT DE OORLOG 
a De leiding van de Weers tandsbeweging heeft de s top
zet t ing bevolen van de strijd tegen de Britse bezetter . 
De nodige richtlijnen v/erden verstrekt aan de vrijwilli
gers van de Akt ieve Eenheden en van de plaatselijke 
groepen in het bezet te gebied; de wapens en het 
overige materieel werden opgeslagen en de Vrijwilligers 
in aktieve dienst ontslagen ». 
A ldus begint een proklamat ie door het (( Irish Republ ican 
Publicity Bureau » op 26 februari te Dublin ui tgevaar
digd. Daa rmede zijn de vijandelijkheden tussen de I .R.A. , 
de militaire organisatie der Ierse nat ional is ten enerzijds, 
en d e samenwerkende Britse bezet t ingstroepen en Ierse 
politie anderzijds, a l thans voorlopig beëindigd. 

((Nieuwe zakelijkheid» nodig 

Over de I.R.A. verscheen 
in « De Standaard » o.a. een 
bijdrage van de hand van 
een (anonieme) Londense 
korrespondent, waarin wat 
al te eenzijdig het Engelse 
standpunt verdedigd wordt. 
De I.R.A. wordt er voorge
steld als « een letterlijk zie
lig groepje van misselijke 
fanatiekelingen » en de ver
zetsbeweging zou mislukt 
zijn op het volslagen ge
brek aan aandacht onder de 
Ieren. Wij vragen hoe men 
dit alles met de nuchtere 
feiten samenrijmt : In 
Noord-Ierland zoals wij in 
een vorige bijdrage vermeld
den, beschikken de Britten 
over, alles te zamen, 27.000 
manschappen : dit alles om 
'n zielig groepje van honderd 
man te bestrijden ? De 

« Standaard »-korrespon-
dent geeft zelf terloops toe, 
dat de begrafenis van ge
sneuvelde IRA-mannen door 
« duizenden nationalistische 
Ieren » gevolgd werd; er was 
dus toch wel bij de bevolking 
nog een brede stroming van 
simpatie voor de aktivisten. 

Waarom de IRA-aktie dan 
toch gestrand is ? Vooreerst 
op de grootscheepse repres-
sie-maatregelen, zowel in 
Ulster als in de Republiek 
zelf genomen, en waarover 
wij in 'n vorige bijdrage een 
en ander vermeldden. 

Overigens gaan de huis
zoekingen, ondervragingen; 
aanhoudingen nog steeds 
hun gang... Een tweede re
den voor de mislukking der 
nationalistische politiek ligt 
ongetiwijfeld bij de Sinn 

Zuid-Afrika : geen tweede Algerië. 

lange tijd moeten worden op
gevoerd tot een niveau dat 
de vergelijking met de blanke 
bevolking kan doorstaan. Het 
Transkei gebied is niet zo heel 
groot; het behoort weliswaar 
tot de vruchtbaarste Zuid-
Afrikaanse gebieden. In ieder 
geval zal ook en vooral door
gedreven industrializatie de 
leefbaarheid ervan bepalen; 
de Zuid-Afrikaanse regering 
heeft zulks trouwens reeds 
volmondig beaamd. 

Transkei is de «-testbank» 
van Zuid-Afrika. Het krijgt 

»«n»»f;_« 

Fem zelf : door haar weige
ring tijdens de vorige legis
latuur in het parlement te 
zetelen, hoewel zij vier zetels 
veroverd had, was de natio
nalistische partij van de ak
tieve politiek helemaal ver
vreemd, en waren haar alle 
mogelijkheden om een bre
der publiek haar standpun
ten bekend te maken, ontno
men. 

Dxt was niet alles. Door het 
onderhouden van een ware 
kultus van het verleden was 
de Sinn Fein een tipisch 
verouderd, oh-aktueel ver
schijnsel geworden. Haar or
gaan «The united Irishman» 
lijkt soms meer op een his
torisch of zelfs hagiografisch 
tijdschrift, dan op de spreek
buis van een dinamische, ra-
dikale politieke groep. 

Deze houding, gepaard ook 
aan het ontbreken van echte 
leidersfiguren bij de Sinn 
Fein (hiermede is geen 
kwaad gezegd van de offer
vaardige en moedige mensen, 
die hun energie, tijd en geld 
geven voor de oude idealen, 
en vooral de la9.tste tijd, hun 
vrijheid dagelijks op het 
spel zetten), leidde onaf
wendbaar tot een steeds 
groeiende vervreemding tus
sen wat eens de motor van 
het Ierse nationalisme was 
geweest, en de leren-zelf. 

Nu de wapenstilstand een 
feit geworden is, stelt zich de 
vraag, wat de Sinn Pein-
aanhangers zullen doen : 
gaan ze een afwachtende 
houding aannemen, < betere 

binnenkort een grondwet 
op Westers - demokratische 
grondslag. 

In Zuid-Afrika,' vaderland 
zowel van Bantoes als van 
blanken, komt men niet klaar 
met eenvoudige recepten en 
formules die het elders wel
licht kunnen doen. In ieder 
geval moet men de Zuid-Af
rikaanse regering geven wat 
ze vraagt : « een eerlijke 
kano, het eigen gemenebest 
van gemeenschappen op te 
richten en te ontvvikkelen ». 

T.v.O. 

tijden afwachtend » zoals 
hun kommunikee liet onder
stellen ? Of gaat de Sinn 
Fein thans een aktieve inte
resse aan de dag leggen voor 
alle terreinen van het poli
tiek leven, en een eigen uit
gewerkt programma voor
stellen ? 

Het is nog te vroeg om een 
antwoord op deze vragen te 
kennen; er zal uiteraard wat 
tijd moeten overgaan, eer de 
nationalisten een meer posi
tieve en konkrete werkwijze 
aannemen. Intussen verna
men wij, dat de Sinn Fein 
zich uitgesproken heeft t e 
gen toetreding van Ierland 
tot de Europese Ekonomi-
sche Gemeenschap; het is 
bekend dat de regering van. 
Sean Lemass de integratie 
van Ierland in de E.E.G. wel 
nastreeft en zelfs hoopt, 
langs deze weg de geleide
lijke hereniging van Noord 
en Zuid te bereiken. 

De Sinn Fein daarentegen 
vreest dat dergelijke inte
gratie de nationale ekonomie 
nog meer in gevaar zou bren
gen. 

Zal deze negatieve hou
ding, ook wat de Europese 
problematiek betreft, de Sinn 
Fein niet nog verder naar 
het isolement drijven ? Dat 
zal de nabije toekomst ui t
wijzen. Hopek we, dat de 
nationalisten geleidelijk het 
gezond verstand en het rea
lism* gaan verkiezen boven 
de romantiek en de kultus 
van het verleden ! 

B. Raes. 
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Men Is weer eens zinnens he t 
probleem der Vlaams-Waalse ver
houdingen te begraven in een zo
veelste nationale kommissie voor 
overleg. De regeringspartijen moe
t en he t voor ons niet laten maa r 
wij kunnen hen wel verzekeren 
da t zij daarmee geen enkel fla
mingant zullen vangen. Ondertus
sen gaat het Luikse gestook rond 
de Voerstreek verder en kwam 
deze week tot in de senaatskom
missie tot uiting. Wij zullen ruim
schoots de gelegenheid krijgen 
daa r de manhaft igheid van de 
Vlaamse senatoren te bewonderen. 
Ook Leuven blijft in de actual i
teit. Zal men daar weldra ook de 
bisschoppen in de str i jdarena be
trekken ? 

Standaard 
Waarschuwde tegen mogelijke 

verdagingsmaneuvers : 
« De regering heeft zich uitge

sproken ten gunste van een natio
nale kommissie voor de Vlaams-
Waalse vraagstukken. De komen
de dagen zal nader overleg wor
den gepleegd inzake de samenstel
ling van deze kommissie, haa r op
dracht , de duur van h a a r werk
zaamheden, de procedure, enz. 
Wij stellen vast dat de gedachte 
haas t eenparig aanvaard wordt 
door de Vlaamse pers. Eenieder 
erkent dat de konfrontatie van de 
verschillende s tandpunten nood
zakelijk is. De Vlaamse kranten 
wijzen er echter ook eenparig op, 
da t de kommissie^geen v o o r w ^ d -
sel mag. zijn om detaalontwei-pen, 
die bij het Parlement aaHMSïigig 
zijn of eerlang ingediend zullen 
worden, uit te stellen. Die waar
schuwing is noodzakelijk, want 
van Franstalige zijde is een krach
t ig manauver bez'g om het gehele 
debat over de Vlaams-WaaJse ver
houdingen te verdagen. Da t bete
kent da t de taalgrens voorlopig 
niet zou worden vastgelegd, dat 
l ianden en de Voerstreek bij Lulls 
zouden blijven, enz. Ook he t ont-
werp-Gilson waarbij de interne 
en externe tweetaligheid in de 
Brusselse gemeentediensten wordt 
ingevoerd, zóu niet ter sprake ko
men. Het offensief wordt gesteund 
door de Franstalige pers, die voor
stelt dat alle taalontweipen van 
de parlementaire agenda zouden 
worden afgevoerd en toevei-trouwd 
a a n de nationale kommissie. Reeds 
heeft minister Gilson laten we
ten, da t de regering op dit voor-
Stel niet zal ingaan. Maar het ge

vaar van een algemene verdaging 
is nog niet geweken. Invloedrijke 
politici als oud-minister Pierre 
Harmei, die de steun genieten van 
zeer hoog geplaatste personen, 
dringen op. de verdaging aan. Het 
hoeft wel geen betoog dat de re
gering hiercMp niet mag toegeven. 
Het zou in het Vlaamse land een 
zeer slechte indruk wekken. » 

En tegen het gestook der frans- . 
talige professoren die nu zelfs de 
bisschoppen ter hulp willen roe
pen. 

« Nu hun dwaas fanatisme in 
een s traat je zonder einde heeft 
geleid, roepen deze Walen in hun 
u i t e r^e nood de bisschoppen te 
hulp ! 

Wij menen aa t men hier een ge
vaarlijk spel begint te spelen, dat 
ver-reikende reakties zou kunnen 
uitlokken. Het weze daarom eens 
en voorgoed gezegd : 1. Aan de 
eentaligheid van de stad Leuven 
wordt niet geraakt; 2. De studen
ten en de professoren van de 
Franstalige fakulteiten moeten 
zich behoorlijk als gasten gedra
gen; 3. Wij aanvaarden • niet da t 
de universiteit een bevoorrecht 
s ta tuut zou krijgen en da t zij, als 
een tweede Vatikaanse staat , van 
een exterritorialiteit zou genie
ten, die haa r in s taat zou stellen 
een volledig ne t van openbare 
diensten en scholen in he t F rans 
in te richten. » 

Red. : Wij hopen dat Kardinaal 
Suenens in dit opzicht geen twee
de Kardinaal Mercier zal zijn, 
zelfs geen tweede Kardinaal Van 
Roey. 

VOLKSGAZ 

Vorige week werd de Vlaamse 
Voerstreek verdedigd door iemand 
waarvan men het niet gauw zou 
verwachten, door de h. Jos Van 
Eynde, ondervoorzitter van de 
B.S.P., en met talent. Van Eynde 
vindt het gedoe der Luikerwalen 
bespottelijk en hatelijk : 

« Doch waarom is zij tevens ha
telijk ? 

Wel, omdat de mensen van de 
Voer eigenlijk geen vrije burgers 
zijn, in ons vrij land. 

Zij worden, zoals dat nog in an
dere plattelandsdorpen zowel van 
Vlaanderen als van Wallonië het 
geval is, geterroriseerd door h im 
kasteelheren, hun notarissen, h u n 
groot-grondbezitters, hun huisba
zen. Onder de kasteelheren treft 
men in de eerste plaats een graaf 
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IEDERE GELDBELEGGING ^ 

IN GRONDEN ^ 

IS EEN GOUDEN BELEGGING ! ir 
Wendt U in vertrouwen tot de maatschappij 

ROLUS & VAN DER PAAL 

GROTE STEENWEG, 159, BERCHET̂  (ANTWERPEN) 

TEL (03) 39.69.57 

Gronden In heel de provincie Antv/erpen, maar vooral 

een prachtige grondverkavellng te 

MORTSEL 

percelen van 6 en 9 meter gevelbreedte. 
Gronden met ultzonderliike toekomst 
Groot gemak van betaling. 
Ultzonderliike voorwaarden. 
Mortsel behoort tot de groot-Antwerpse agglomeratie 
op 5 Km van het stadhuis van Antwerpen. 

van Franse afkomst aan, die in 
één van de gemeenten burgemees
ter is en waarschijnlijk waant da t 
hij met de Voer a a n de « ethnie » 
van zijn vaderen een compensa
tie kan geven voor he t verlies van 
Algerië. De mensen uit de Voer-
gemeenten worden bedi^eigd met 
opzegging van pacht en huur, zo 
zij zich als Vlamingen bekennen. 
Men liegt h u n voor dat zij te 
Luik of te Verviers geen werk meer 
zullen krijgen, zo hun gemeenten 
naa r Limbmg overgaan of ook, 
da t hun kinderen dan het Frans, 
dat zij in hun gewest, met zijn 
economische bindingen, niet mis
sen kunnen, niet meer zullen mo
gen aanleren ! 

Bovendien is de Luikse houding 
hatelijk, omdat in haa r manifes
taties allerlei schandalige zinspe
lingen worden gemaakt, die op de 
Vlamingen zijn bedoeld, doch bij 
weeromstuit alle Walen en Brus
selaars raken, die mee het amen
dement Parisis hebben verworpen. 

Men kletst, in tegenwoordigheid 
van de burgemeester van Luik, 
nog maar eens over von Bissing, 
de activisten, Hitler en de «zwar
ten». Men denkt aan de « flamin-
boches ». Is da t dan ook bestemd 
voor Leo C!ollard, voor Harme-
gnies, voor M. Behogne en voor ai 
de Waalse volksvertegenwoordi
gers die in de Voerkwestie niet 
denken zoals de Luikenaars ? 

Wij geven aan de heren van 
Luik de raad de agitatie gauw te 
laten koelen. Wij voorspellen hun, 
da t indien' de Senaat IETS zou 
veranderen aan het ontwerp zoals 
he t door de Kamer is gestemd, 
ALLE TAALONTWERPEN IN 
HET GEDRANG KOMEN EN 
DAT ER DAN O O K GEEN SPRA
K E MEER ZAL ZIJN VAN DE 
OVERHEVELING VAN DE 
FRANSTALIGE ' • GEMEENTEN 
VAN MOESKROEN EN KOMEN 
NAAR EEN WAALSE PROVIN
CIE ! » 

Red. : Dat is juist h u n bedoe
ling : alle taalontwerpen in het 
gedrang brengen. Zij hebben voor
alsnog meer belang bij een status 
quo. 

De Gazel 
De Gazet gat enkele beschou

wingen over ekonomische pro
grammatic in verband met de op
richting van een Nationale Inves
teringsmaatschappij . Het blad 
schrijft : 

« Ook in de kristen-demokrati-
sche rangen weet men, dat het 
N.I.M. op zichzelf niet volstaat en 
da t het maar ten volle zin heeft 
in het kader van een algemene en 
verreikende ekonomische program
matic. Die zal er vermoedelijk 
weldra komen, vermits een soort 
vijf tien jarenplan wordt uitge
werkt. Er zal van he t privé-initia-
tief worden gevraagd, dat het zich 
afstemt op de richtlijnen die zul
len worden gegeven door een na
tionaal ekonomisch beleid. Som
migen vrezen dat deze « afstem
ming » zal leiden tot onderwer
ping, drempel van nationalizatie. 

Het is echter weinig waarschijn
lijk dat he t zover zal komen, al
hoewel nationalizatie niet altijd 

G E L D ! 
Tel. 

055/23198 

SOCREFINA 
ZUIDSTRAAT 

RONSE 
1st* an 2de rang 

hypotheken 

uit de boze hoeft te zijn, zoals 
blijkt uit befaamde uitspraken van 
wijlen Paus Pius XI I en kardi
naal Montini. » 

Red. : Vele katolieken. zelfs fla
minganten zijn inderdaad aller
gisch aan dat woord. IVIaar heb
ben zij over de inhoud ervan reeds 
ooit eerlijk nagedacht ? 

De linie 
Kor van der Goten bezocht Dr 

Paardekooper, de man die voor 
radio Hilversum onlangs zes 
Vlaamsgezinde spreekbeurten hield 
die veel ophef maakten. En Kor 
stelde Dr Paardekooper enkele 
vragen o.m. : 

« — En wat zoudt U aan de 
Vlamingen willen antwoorden, die 
zo talrijk schreven ? 

— Federalisme, federalisme, 
niets dan federalisme. Het is de 
alleen zaligmakende. Jullie moe
ten nog enkel denken : Federa
lisme, d&g en nach t denk ik aan 
U. Zeker kultureel en politiek. En 
om da t te bereiken moeten in de 
eerste plaats de katolieken geë
mancipeerd worden. Al wat niet 
geloof of zeden aangaat , moeten 
zij zelf kunnen bedisselen zonder 
beïnvloeding door de kerkelijke 
overheid. Wellicht is het t hans 
reeds niet meer mogelijk het kie
zen voor een bepaalde parti j als 
een soort doodzonde te bestempe
len, maa r het proces 'gaat veel te 
traag. C.V.P.-kranten moeten le
ren zelfstandig denken of beter : 
hun onafhankelijk denken konse-
kwent tot uiting brengen. Er moe
ten ook katolieke kranten zijn die 
niet op de een of andere wijze aan 
de part i j gebonden liggen Enkel 
de part i jen willen zulks, niet de 
mensen, de lezers. Indien u over
tuigd is van de noodzaak van het 
federalisme, en waarom zou u 
niet, dan moet u daar iedere week 
op hameren. En vooral, in de eer
ste plaats voor de andersdenken
den waarborgen uitstippelen in 
een federaal staatsbestel, want ook 
dat is een grote knoop en he t 
hangt tenslotte allemaal samen 
met die emancipatie van de kato
lieke leek. Dat moet u doen... 

— Ik ? U heeft he t over mij 7 
— Ja , juist « De Linie » is toch 

tenminste wel een onafhankelijk 
weekblad, geloof ik. U moet niet 
zomaar waarborgen beloven, maa r 
er grondig over nadenken en dui

delijke p'annetjes klaarmakeil 
Want socialisten en liberalen vre
zen terecht in de hoeu geduwd te 
worden bij splitsingen van minis
teries en bij de verdere onvermij
delijke gang van de evolutie. 

— Ja , ik denk, dat iedereen 
graag het laken naar zien haal t . 
Larock... 

— Juist daarom. Jullie moeten 
het voorbeeld geven. Jullie moeten 
de twijfel en het wantrouwen 
wegnamen. En dan pas kan er van 
eendrachtig optreden sprake zijn 
in Vlaanderen. En samenwerking 
is de enige mogelijkheid tot blij
vend en versneld weilukken. De 
toekomst is wel in Vlaamse han
den, maar het gaat te traag, veel 
te t raag Wanneer gaan er eens 
enkele persoonlijkheden flink op 
de tafel kloppen in part i j - en an
dere palelzen ? 

Zo ongeveer klonk het an t -
woord, dat een katoliek uit he t 
Noorden wil geven op persoonlijke 
brieven uit Vlaanderen, aan men
sen die zijn vizie op onze toastaa-
den willen vernemen » 

Red. : Dit, citaat dragen wij spe
ciaal op aan onze Kieboomsen. do 
Saegers, Verrokens, Van Eynde'a. 
Niet aan onze Lefèvre's en van 
den Boeynantsen want die beho? 
ren niet tot de onzen. 

\ 

LE lOUR 
REDE VAN ABBE DE FROID-
MONT TE AüBEL 

Wij geven hierbij een uittreksel 
uit het verslag dat de Krant « Le 
Jour » gaf op 10-2-62. 

E.H. de Froidmont zei over de 
mogelijke « vervlaamsing » van 
ons Overmaas : 

« Walen, die uw plichten vol
bracht hebt. die onder het nazi
stelsel geleden hebt, die grote 
weerstanders geweest zijt, laat U 
niet vangen in de net ten van die 
Maffia. Het nazi-regime is niet 
doorgedrongen; het Vlaams regi
me zal niet doordringen, daar waar 
Hitler niet slaagde. De demokratie 
zal niet afgebroken worden door 
een Vlaamse minderheid. Gesn 
zwakheid meer, geen defaitisme, 
geen pantoffelhelden; allen op 
post, voor de verdediging van h e t 
aangevallen Wallonië want wij 
zijn geen knechten, en zullen ' t 
nooit zijn » 

En dan vertelt men dat er in 
Vlaanderen demagogen zouden 
l ijn ! 

PiVI. 

Huis Magda 
Hoogstraat 15̂ -̂17, Antwerpen 
Tel. 32.90.47 

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

AANDACHT: 
Bi| elKe aankoop vanaf 1000 F ontvangt ledere klant een 
geldbon die een waarde vertegenwoordigd van 5 % van de 
aangekochte waren die uitgewisseld worden op het einde van 
het laar in speciën of natura 
Vanat deze maand en dit geheel tiet laar door worden er 
iedere maand 2 artikelen aangeboden aan een uiterst lage 
prijs. 

DEZE MAAND : 

1 

1 Amerikaanse keuken (kas 1m60 ) • 
4 stoelen en tafel 

Slaapkamer voor 2 personen ... 

7.500 Fl 
+ DE G E L O B O N I 

7.500 F' 
1.500 F( Zelfde slaapkamer In polyester ... opleg 

dit aanbod is slechts geldig tot 30 maart a.s. 
Op alle andere artikelen van 10 7« tot 20 % vermindering j 
KontanI — Krediet Levering door geheel het land. 
Kunt U zelf niet komen, telefoneer ons. 
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PENDELBEWEGING 
Eindelijk goed nieuws voor Vlaamse pendelarheiders in Nederland !\ 

IN verband met onze vroegere repor tage over de Sphinx-
fabrieken te Maastricht , ontv ingen wij van de direktie 

een uitnodiging, de fabriek te bezoeken. De reportage, 
Idie een vraaggesprek was met een arbeider van Sphinx, 
w a s niet volledig, temeer daar uit ons bezoek aan de fa
briek gebleken is dat de arbeider w a a r v a n sprake, hier 
en daar onnauwkeur ige inlichtingen had verstrekt . W i j 
l iopen dan ook door deze n ieuwe bijdrage een volledig 
beeld te k u n n e n brengen van de omstandigheden waar in 
«de Vlaamse pendelaars in de Sphinx-fabrieken tewerk
gesteld zijn. 

Regering en Vakbonden bepaalden de lonen 

Vlaamse handen 

m a k e n 

goed werk 

in Nederland. 

• Lonen omhoog 

Allereerst verheugt het ons 
zeer te kunnen meedelen dat 
de lonen bij Sphinx op 1 ju
li verhoogd zullen worden. 
De fabriek was door een kol-
lektieve arbeidsovereenkomst 
met de Nederlandse regering 
en de vakbonden voor een 
periode van twee en een half 
Jaar gebonden en bijgevolg 
waren geen aanpassingen 
mogelijk. 

Zoals wij reeds vroeger 
Eegden, verdienen de Vlaam
se arbeiders hetzelfde loon 
als de Nederlandse dito, zij 
verdienen Nederlandse lo
nen. Maar zij hebben bijko
mende vergoedingen met als 
eerste de koersbonifikatie. 
Deze vergoeding hangt af 
van de loongroep De fabriek 
heeft tien van deze groepen, 
gaande van ongeschoolde tot 
geschoolde arbeiders De 
eerste, de tweede en de der-

I 

REPORTAGE 
door 

Staf de Lie 

loon ontvangt hij 1,6 Fl, 
daarbij komt 40 % produc
tie- en kwaliteitspremie en 
12 % koersbonifikatie, zodat 
uiteindelijk een loon van 
36,4 F (Belgisch geld) be
taald wordt wat helemaal 
niet slecht is. Hier dient ver
meld dat dit de maximale 
lonen voor sanitairgieters 
zijn, maar er dient eveneens 
op gewezen te worden dat 
de lonen voor diegenen die 
fijn v/erk maken, de Ionen 
voor de beambten en de 
chefs, waartoe ook Vlamin
gen behoren, nog veel hoger 
liggen. 

Als tweede krijgen we de 

Daarentegen krijgt iemand 
van jeugdige leeftijd echter 
wej een volwaardig loon in
dien hij gehuwd is. Van alle 
arbeiders bij Sphinx zijn er 
ongeveer 500 jeugdigen. 

Wat het aantal Vlamingen 
betreft, dit bedraagt onge
veer 1500, om juist te zijn 
1485, waarvan 1130 mannen 
en 355 vrouwen. 

Ze hebben zoals wij reeds 
schreven, gratis vervoer, uit
genomen binnen de strook 
van 6 kilometers in de onige-" 
ving van Maastricht. Deze 
arbeiders komen echter 
meestal te voet of per fiets. 

Wel, indien men in ploegen 
"-"werkt '̂ a»-''.ontv«,n«t.<*H«Bp.^en 

ploegtoeslag. ^ « . «« 

Iedereen die door de om
standigheden verplicht is 's 
zaterdags te werken (nor
maal heeft men vijf-dagen-

Op I jul i : hoger 
lonen bij sphinx 
de hebben een bonifikatie 
van 10 %. De vierde, de vijf
de en de zesde hebben 12 %. 
De daarbovenliggende groe
pen weer 10 %. Bij alle vrou
wenionen komt zonder on
derscheid 15 % koersbonifi
katie. 

Wij moeten er op w:jzen 
dat de Sphinx nooit iets ver
anderd heeft aan deze ver
goeding alhoewel de lonen 
zijn gestegen ten opzichte 
van de tijd waarin de koers
bonifikatie tot stand kwam. 
Vergelijken wij daarbij de 
staatsbedrijven, dan blijkt 
dat het daar we! het geval is 
en dat onze arbeiders er he
lemaal niet zo goed vanaf 
komen. 

• Voorbeelden 

Om de zaken klaar te stel
len hebben wij een paar 
vocrbeelden genomen. 

A's eerste, van wat een ar
beider in de sanitair-pro-
duktie verdient : als bazis-

minimumlonen voor volwas
senen (vanaf 23 jaar) die 
voor de allerlaagste katego-
rie op 25,6 F komen met bo
vendien een kwaliteitspremie 
en koersbonifikatie. Op de 
3000 mensen zijn er ongeveer 
50 die tot deze kategorie be
horen, Nederlanders ingere
kend. 

• Jeugdigen 

De jeugdigen vormen een 
probleem waaraan door de 
fabriek niet kan verholpen 
worden. In Nederland is het 
namelijk zo dat men pas als 
volwassen beschouwd wordt 
op 23 jaar. 

Aan zeer jeugdigen wordt 
veel meer betaald dan dit in 
België naar verhouding het 
geval is. Jongelui van 18 tot 
23 jaar echter zien hun wette
lijke loonbarema's niet naar 
verhouding verhogen. Zij zul
len klagen, omdat zij geen 
«volwassen» loon on1;vangen. 

Vraagstuk 

van de 

week) krijgt een toeslag van 
50 % op het loon. Wie 's zon
dags, of op de feestdagen 
werkt ontvangt 100 % loon-
toeslag. Gedurende het ver
lof heeft men een normaal 
loon en 4 % van het jaarin
komen wordt ekstra a^s va
kantiegeld door de fabriek 
bijbetaald. Als verlof wordt 

• Kinderbijslagen 

Irj ^1©Ë.!I! oiaivangt men 
zoals men weet 13 maal per 
jaar kinderbijslag. In Neder
land slechts 12 maal. Dat is 
natuurlijk voor de Vlaamse 
arbeiders een minder-inko
men, wat echter weer niet in 
de schoenen van de fabriek 
kan geschoven worden ver
mits zij wettelijk volgens 
Nederlandse normen gere
geld is. De Sphinx nochtans 
betaalt gedurende 12 maan 
den het verschil van de BeI-« 
gisehe en Nederlandse kin--
derbijslagen (in België zijn 
de vergoedingen hoger) bij. 
Ook de dertiende maand 
wordt dit verschil bijbetaald. 
Een Vlaamse arbeider krijgt 
dus bij Sphinx door de tege
moetkoming van de fabriek 
12 maal een volledige kinder
bijslag en een gedeeltelijke 
n.1. : het verschil dat bestaat 
tussen Nederlandse en Bel-* 
gisehe kinderbijslagen. 

Wat de geboortepremie 
betreft, deze bedraagt 5000 P 
in België, terwijl in Neder
land slechts 55 Gulden wordt 
betaald volgens de wet. 

Ook hier springt de fa-
brieksdirektie echter gedeel-< 

jeugdigen blijft bestaan daar zij door 

de Nederlandse ivet nas vanaf 

de 

pas 

23 jaar als volivassen beschouwd wordenl 

Men mag rekenen dat dit 
gratis vervoer neerkomt op 
een ekstraloon van twee of 
drie F per uur. 

Hoe het verder met de lo
nen gestaan en gelegen is ? 

een week gegeven en twee 
karnavalsdagen en vier da
gen die naar eigen goeddun
ken kunnen genomen wor
den. Natuurlijk zijn er ook 
nog de wettelijke feestdagen. 

telijk- bij en betaalt 45 gul-* 
den bovenop zodat de arbel-f 
berg 100 Fl ontvangen. 

(zie blz. 9^ 
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NAAR NEDERLA 
• Ziekteverzeker ing en 

Pens ioenen 

De ziekteverzekering gaat 
voor Nederland in op de 
tweede dag van de ziekte, al
thans wat betreft de gehuw
den. Voor de ongehuwden is 
liet de derde dag. 

Gedurende veertien dagen 
ontvangt men 80 % van het 
loon. 

Na die veertien dagen legt 
de Sphinx 10 % bij, zodat 
samen 90 % uitbetaald 
wordt. Er zijn naar het 
schijnt heel wat van onze 
mensen regelmatig « ziek ». 
Zij ki'ijgen een politionele 
kontrole, die moet nagaan of 
Bij thuis zijn. 

Wie als Vlaming in Neder
land werkt kan pensioen 
trekken, wat verrekend 
wordt via het Bureel voor 
Belgische zaken. Er is ten 
eerste een wettelijk rijks-
pensioen dat nooit verloren 
gaat, maar dat ook in Bel
gië meetelt, indien de arbei
der na verloop van tijd niet 
meer in Nederland maar in 
eigen 'and zou gaan werken. 
Ten tweede bestaat in Ne
derland ook een aanvullend 
pensioen van rentezegels en 
voor sommige bedrijven — 
wat bij Sphinx het geval is 
— moeten de werknemers 
toetreden tot een onderne

merspensioen, wat 6,5 Gul
den per maand kost en waar
van de voorwaarden wette
lijk zijn vastgelegd. 

Zo is voor het onderne
merspensioen bepaald dat, 
wie binnen het jaar weggaat. 

minder dan 35 % van de ge
spaarde bedragen bij. Voor 
de vrouwen wordt zelfs 
100 % bijgelegd zodat een 
meisje, om een voorbeeld te 
geven, die van 17 tot 23 jaar 
gespaard heeft en een bedrag 

gaat naar de werknemers. 
Deze helft wordt in per

centen betaald. 
Wij hopen met deze uit

eenzettingen een klaarder 
beeld te hebben gegeven van 
de sociale toestanden bij 

Sphinx en wij hopen vooral 
de Vlaamse arbeiders, waar 
zij ook in Nederland werken 
een beter inzicht te hebben 
gegeven van hun mogelijk
heden en hun toestand. 

S.D.U 

Fabriek was gebonden 
door overeenkomsten 
zijn geld kwijt is. Wie tussen 
een en vijf jaar blijft, krijgt 
zijn geld terug en wie langer 
dan vijf jaar blijft, krijgt bij 
zijn werkopzeg een pensioen-
brief mee. De jeugdigen zijn 
er niet bij tot 25 jaar en de 
vrouwen tot dertig. 

• Spaarregel ing 

De fabriek heeft ook een 
spaarregeling voor de arbei
ders ingericht. 

Ook de Vlaamse werkne
mers kunnen daarvan ge
bruik maken. Wanneer zij dit 
doen dan legt de fabriek niet 

van 30.000 F op haar boekje 
heeft staan, naast haar ge
wone interest v?n 4 %, het 
bedrag van 60.000 P uitge
keerd krijgt. Zij mogen dit 
geld echter dan pas ter be
schikking hebben wanneer 
men zich een bezit wil aan
schaffen als bv. : een huis 
bouwen, een levensverzeke
ring aangaan, meubelen 
aankopen, studie van kinde
ren bekostigen enz... 

De Sphinx is ook een van 
de fabrieken in Nederland 
die de winstdeling toepast. 

Een bedrag gelijk aan de 
heWt van het superdividend. 

HALF MIUARP PER 
JAAR VOOR BELGI 

E R valt ten opzichte van de politiek gevoerd door de 
Belgische regering t.o.v. de pendelarbeiders heel wat 

aan te merken . Wi j willen het hier hebben over de toe
s t and van de Vlaamse arbeiders die naar Neder land gaan. 
H e t is enkel door de goodwill van de Neder landers , dat 
een koersbonifikatie ui tgekeerd wordt . De Belgische re
gering ont t rekt zich op de meest schaamteloze wijze aan 
de plicht van tussenbeidekomen in deze zaak. H e t zou 
niet meer dan normaa l zijn dat de Belgische regering de 
koersbonifikatie, en zelfs meer dan dat , betaalde. 

f ing van deze «tussenkomst»! 
Kan het krenteriger ? 

Ook de regeling van de ge-
boortepremie wordt volledig 
overgelaten aan de Neder
landers. Nu is de Nederland
se geboortepremie helemaal 
niet hoog (ongeveer 800 F) 
njaar dat is een Nederlandse 
zakk waar wij ons ten slotte 
niet mee te moeien hebben. 

Nu komt deze uitkering 
ten laste van de Nederland
se fabrieken die per slot van 
rekening toch door het te-
werkstellen van Vlaamse 
werklozen, bijdragen tot het 
verminderen van de finan-
tiële last die deze stempe-
laars anders voor de Belgi
sche regering zouden vor
men. 

Ruw geschat wint de rege
ring toch door de tewerkstel
ling van de 10.000 Vlaamse 
arbeiders in Nederland, een 
bedrag van 500.000.000 F of 
een half miljard per jaar 
wat anders zou dienen uitge
keerd te worden als steun-
geld. Nee, de Belgische rege
ring wint dit geld hoe men 
het ook draaie of kere, op de 
kap van de pendelarbeiders 
zonder ook maar een stap te 
doen als tegemoetkoming. 
Zij Iaat dit integendeel vol
ledig over aan de Nederland
se regering of de Nederlandse 
fabrieken die op sociaal ge
bied nogal andere noten op 
hun zang hebben staan dan 
die bewuste regering. Stel nu 

eens, dat door een verande
ring in de konjunktuur, Ne
derland verplicht is arbei
ders af te danken, dan zul
len het toch zeker die arbei
ders zijn die op het finan-
tiële budget het meeste 
drukken (en dat zijn de 
Vlaamse pendelarbeiders) 
die de eerste slachtoffers 
zullen worden. 

Wij hebben in de repor
tage over Sphinx vermeld dat 
er in Nederland van een 13de 
maand voor de kindertoeslag 
geen sprake is. 

Sommige Nederlandse fa
brieken (zoals de Sphinx) 
zijn sociaalvoelend genoeg 
om het verschil dat er be
staat tussen de Belgische en 
Nederlandse kinderbijslagen, 
bij te betalen. De Belgische 
regering komt in deze zaak 
voor drie F per dag en per 
arbeider tussen. Een aal
moes die dan nog niet uit
gekeerd wordt zo de arbeider 
waarvan sprake, verzuimt, 
ziek is, of verlof heeft. Er is 
zelfs sprake van een afschaf-

Drs de Graeve, ons Limburgs 
Provincieraadslid die zich 
bijzonder verdienstelijk 
maakte in de aktie ten bate 
van de pendelarbeiders en 
die ook kontakten opnam 
met de Sphinx. 

Vlaamse mensen achter ' t s tuur van Nederlandse wagens 

Nu zou het echter toch 
niet meer dan redelijk zijn 
moest de Belgische regering 
(waarin op dit ogenblik de 
zogezegde sociaal - demo-
kraten zitten) instaan voor 
de volledige uitbetaling van 
de geboortepremie. Wij bHj-

tee, soep en melk ! 
Waar dit in Nederland 

praktisch overal toegepast 
wordt. 

Hoeveel bedrijven passen 
de winstdeling toe in België? 

Als men dit^ alles bekijkt 
dan moet men tot de vast-

'M Onverantwoord uitblijven van 

sociale tussenkomst 

-en erbij dat zij thans een 
half miljard per jaar ver
dient op kap van de Vlaamse 
pendelarbeiders ! 

Op velerlei sociaal gebied 
kunnen de hardschreeuwers 
van bij ons trouwens nog 
veel leren van de Nederlan
ders. Hoeveel fabrieken geven 
gratis bedrijfskleding, koffie. 

stelling komen dat wij met 
regeringen geplaagd zitten 
— ze mogen samengesteld 
zijn uit Roden of Blauwen, 
Socialisten en Christen-De-
mokraten — die op sociaal 
gebied tot de meest achter
lijke feodale heersers beho
ren die men zich maar kan 
indenken. 
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NEEN - GILSON - NEEN - GILSON - NEEN 
ANTWERPEN (arrondissement) 
V.M.O. 

Zondag 29 april 1962 : deelne
ming aan provinciale meeting en 
optochten te Gent, onder het mot
to « Neen aan Gilson ». 
Programma : 

3 jesnkomst te 8 uur 15 op de 
Paardenmarkt , Antwerpen 

•s 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). 

\lle leden van het muziekkorps, 
alsmede de Vendeliers. 

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

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

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

Baal « Roeland ». 
13 uur gezamenlijk middagmaal 

(e t tn meebrengen) in lokaal « Ha^ 
zewlnd ». 

14 nuT 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 riie 
datum vrij. Gent moet die dag da
veren van Vlaamse geestdrift ! 

NAAR GENT 
De prijs voor de bussen naai-

Gent op 29 april bedraagt 45 F 
per persoon. Laat U zo spoedig 
mogelijk inschrijven bij Wim 
Maes, Lanteemhofst raat 28, Bor
gerhout. Tel. 39.92.06 of bij Joris 
Perir, Waarlooshofstraat 44, Ant
werpen 2. TeL 39.76.06. 

Ook voor de Vlaamse Landdag 
worden vanuit Antwerpen auto
bussen ingelegd tegen 55 P per per
soon. 

Hiervoor vei wachten wij zo 
spoedig mogelijk de inschrijvingen 
op de zelfde adressen als hierbo
ven. 

DENDERLEEUW 
Frotestmeeting Neen Gilson. 

Op dinsdag 20 maar t hield ook 
deae afdeling haar « meeting » 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

Tel. 33 9165 

G.BER6ÉfiS 
SIN1-JANSVLIE1 
(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 
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AKTIE 
OOST-
V L A A N D E R E N 

Op zondag 8 april a.s. grote 
propagandakaravaan lu liet 
kanton met vertrek om i) uur 30 
aan de kerk van Zingeni. 

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

Propagandamateriaal zal ter 
plaatse ter beschikking staan 

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

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

Alle sympathisanten uit het 
kanton die aan de verdere ak-
t i e te Kruishoutem aktief wil
len meewerken kunnen zich 
melden bij : 

Guido Deroo. Raketstraat 6, 
te Gent iT 09-22.68.83); 

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

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

Een 50 tal toehoorders waren 
aanwezig in ons lokaal. 

Toon van Overstraeten kloeg 
met brio en raakheid, de houding 
van de traditionele partijen op 
plaatselijk gebied aan. 

Alles bijeen een geslaagde avond 
te meer. 

BEERZEL 
Te Beerzel vond een tweede ka

dervergadering plaats voor het 
kanton Heist-op-den-Berg. Onder 
voorzitterschap van de heer Her
man aanhoorden de aanwezigen 
een korte uiteenzetting van Wim 
Jorissen over het waarom van de 
Volksunie en over het hoe van de 
organisatie. Het kanton Heist-op-
den-Berg heeft reeds een eigen af
deling : Nijlen, terwijl Beerzel 
dat voortgaat met een flmke le
den- en abormementenwerving 
weldra eveneens op eigen benen 
zal gaan s taan. Thans zullen ook 
de andere gemeenten eens flink 
aangepakt worden. 

Zetelfabriek 
Boterberg 

LEDEZIJDE . LEDE 

Al leenverdeler 

Engel & O 

• Eigen produkt ie 
; Ui tgebreid gamma 
ï Aan huis geleverd 
• Prospektus 
• op verzoek 

j TEL. (053) 225.60 
• 
• Voor leden 
• 
i en abonnees 

• Volksunie • 

: 20 V. KORTING 
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IZEGEM 

Alle Volksunie-lezers en simpatl-
zanten houden op zondag 15 april 
hun voormiddag vrij voor he t bij
wonen van de grote protestm'eeting 
welke plaats heeft in de bovenzaal 
van herberg « Royal » te Izegem. 

GRUITRODE 

Op zaterdag 14 april te 20 uur, 
bierhuis « Uilenspiegel » volksver
gadering. 

Sprekers : Joris De Graeje , 
Clem Colemont, Wim Jorissen. 

GENT (arrondissement) 

Vo'gende openlucht-meetings 
s taan op het progi'amma 

Op zondag 1 april Zwijnaarde, 
Nazareth en Eke. 

We vragen nogmaals aan onze 
kaderleden en abonnementen de 
uren der bizondsrste H. M'ssen op 
hun gemeente te laten geworden 
aan K Van Damme, J a n Verhae-
genwijk 36, te Merelbeke 

MOEN-ST. DENIJS 
Volgende werftocht op 8 april 

a.s.; samenkomst aan de kerk te 
Mo&n, om 8 uur 30. 

KALLE 
Na een degelijke propaganda 

waarvan notaris Talloen en zijn 
medewerkers alle eer halen werd 
ook te Halle een anü-Gilson mee
ting belegd. De zaal stak prop-
pensvol en de sprekers zouden vlug 
de nodige atmosfeer brengen. 
Want naas t Wim Jorissen, in uit
stekende konditie, ontpopten zowel 
notaris TaUoen, met zijn rake ver
gelijkingen, als Pol Martens met 
zijn gloedvol betoog zich als uit
stekende redenaars. Het was dan 
ook niet te verwonderen dat n a de 
vergadering zich weer nieuwe me-
.dewerkers aanmeldden. Het kan
ton Halle dat vorige verkiezingen 
zijn s temmenaantal met 150 % 
zag stijgen begint zich nu volop 
te ontplooien. Het aan ta l abon
nees werd dit j aa r eveneens meer 
dan verdubbeld. 

Halle wil de sterkste Vlaamse 
burcht zijn aan de taalgrens. 

WETTEREN 

Neen Gilson. 
Heden, zaterdag 31 maart , anti-

Gilson protestvergadering in de 
zaal Scala aan het station. Zij 
wordt voorafgegaan door een col

portage in de Wetterse straten. 
Volksvertegenwoordiger Wouters 
en propagandaleider Toon van 
Overstraeten spreken op de volks
vergadering. Nu de tweede mar s 
op Brussel in voorbereiding is, 
moet deze vergadering een massale 
opkomst kermen. Voor de sport
liefhebbers wordt een antwoord 
gegeven op de vraag : « Waarom, 
komt de Ronde van Vlaanderen 
niet meer in Wetteren aan ? ». 

A K T I E OOST-
V L A A N D E R E N 
in kanton Zele. 

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

Ook hierop wordt een afvaardi
ging van ieder arrondissement 
verwacht. 

Alle 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. 

BEWEGINGSLEVEN 
NA DE KERSTAKTIE 
E E N PAASAKTIE 

Iedere belajigstellende heeft met verbazing kunnen vast
stellen hoe verschillend de verklaringen van de minister van 
justitie waren ui de Senaat en in de Kamerkommissie. Daar
om is een propaganda en voorlichtingsaktie in de ruimste i l n 
dringend nodig. Daar de omstandigheden echter verhinderen 
dat het K.V.H.V. aJelf rechtstreeks deze ak»ie zou voeren, 
heeft een groep ouderen deze taak op zich genomen. 

Deze door het Verbond gepatroneerde « Werkgemeenschap 
voor Recht en Vrijheid » zal voUedig kosteloos kleine plak-
hrieven en pamfletten beschikbaar stellen aan allen, personen 
of groepen van welke aard ook, die zich verplichten deze «o 
effektief mogelijk te verspreiden. Het is de bedoeling deze 
aktie vooral rond Pasen door te voeren. De talrijke medewer
kers aan de Kerstmlsaktie en aile bereidwilUgen gelieven tann 
adres en het gewenste aan ta l plakbrieven en pamfletten mede 
te delen aan : 

« Voor Recht en Vrijheid », p-a K.V.H.V., Vaar ts t raa t 55, 
Leuven. 

ANTWERPEN 
Borms-herdenkingsmis. 

Zoals elk jaar wordt ook di tmaal 
de Doktor August en Mevrouw 
Borms herdenkingsmis ingericht 
door de Palüeters, en dit op zon
dag 8 april, in de kerk van de E.P. 
Minderbroeders Ossenmai'kt Ant
werpen om 11 uur. 

Dit gevolgd door bezoek aan het 
graf op het gemeentskerkhof te 
Merksem. 

OPROEP 
Ordedienst Landdag. 

Al degenen die wensen deel uit 
te maken van de ordewacht op de 
Vlaamse Landdag van 3 juni e.k. 
stellen zich onverwijld in verbin
ding met he t Arrondissementeel 
V.M.O. sekretariaat Tel. 38.76 06 
of het Prov. V.M.O sekretariaat. 
Tel. 39.92.06. 

AANDACHT 
Geen enkel lid van het V.M.O. 

muziekkorps komt in aanmerking 
voor deze opdracht. 

Onderrichtingen zullen gegeven 
worden in een voorafgaande ver
gadering, door de algemene V.M.O. 
leider Bob Maes. 

HOBOKEN 

Zaterdag 17 maar t jl. werd door 
vele vrienden, oudstrijders, en ge
trouwen de Heer Lode Jacqmain 
naar zijn laatste rustplaats ge
dragen. 

De heer Jacqmam -stond reeds 
in de Vlaams - Nationale rangen 
te Hoboken en hij werd bijgevolg 
door de repressie niet gespaard; 
de gevolgen hiervan doen zich 
zeUs nu, in 1962, nog gevoelen. 

Wij bieden de familie Jacqmain 
langs deze weg onze gevoelens van 
medeleven in deze tragische ogen
blikken. 

Volksimie-Hoboken. 

K O R T R I J K (stad) 
Zondag 1 april 1962, om 10 uur 

30 in de bovenzaal van lokaal <diet 
Belfort », Grote Markt, spreekt 
voor de V.N.S.U. Dr Lecompte, 
over zijn belevenissen ter gelegen
heid van de Congoreis van vorig 
jaar 1 

Alle Vlamingen zijn welkom l 

K O R T R I J K (arrondissement) 

Volgende werftocht op 8 april 
1962, te Moen en St. Denijs. 

Samenkomst aan de kerk te St. 
Denijs om 8 uur 30. Wij rekenen 
stellig op Ieders aanwezigheid. 

MORTSEL 

Op 10 maar t U. gaf de Vlaamse 
Kring Mortsel voor de vierde maal 
een gevarieerd feest ten beste. 
Waar men andere jaren reeds van 
een zeer drukke opkomst mag 
spreken was dit j aa r de opkomst 
zeker een rekord, aangezien tien
tallen de toegang tot de zaal 
moest ontzegt worden. Het be
faamde Radio- en TV-orkest stelde 
de vele danslust 'gen niet te leur 
en zorgde tevens voor een opper
beste stemming, Ook het optreden 
van de zangers Terry Verba en de 
Troebadoer Van de Walle mag 
niet vergeten worden. 

Opening Vlaams Huls. 
Vandaag 31 maar t 1962 opening 

van het lokaal « Vlaams Huis 
Tijl » gelegen te Mortsel, hoek 
Antwerpsestraat en Arm. Segers-
lei. 

De Vlamingen van Mortsel en 
omstreken zullen bewijzen, dat een 
« Vlaams Huis » nog leefbaar is 

Vlaamse gezelligheid is verze
kerd. 

Harmonie. 

I n het Mortsels gemeenschaps
leven vernemen wij dat een nieu
we harmonie opgericht werd on
der de benaming « Vlaamse Har
monie en Vriendenkring Je l Van 
Hoof ». 

Heden, zaterdag 31 m a a r t grij
pen de groots opgevatte inhuldi-
gingsfeestelijkheden plaats. 

Wij zetten alle Vlaams-Nationa
listen aan deel te nemen aan deze 
feestelijkheden. Wij moeten het 
als e^n plicht beschouwen elk 
Vlaams initiatief te s teunen 

Op het programma lezen wij : 
te 16 uur Kioskconcert op het Ge
meenteplein, gevolgd van optocht 
door de gemeente : te 20 uur groot 
Halfvastenbal in zaal « Holsters », 
Gemeenteplein be Mortsel. 

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 Lijstemestje van Eeklo, 
De A.N.Z.-koren van Ertvelde. 
Dirigente : Jef Tinel, Leopold 

Van Hyfte. 
Voordracht : Wilfrled De Caus-

macker. 
Feestrede : Drs A. De Poortere. 
Kaar ten aan 20 F. Steunkaeir-

ten 40 F. Jeugdgroepen 10 P bij 
D. Pauwels, Weststraat 92, Waar
schoot. TeL 77.24,20. 

VEURNE 
Belangi-ijke kolpprtage op za

terdag 7 april. 
Bijeenkomst om 14 uur 30, Grote 

Markt. 
Alleman op post a,u,b. 

VICHTE 
De vergadering in de zaal « De 

Jaeger » op zondag 25 m a a r t 1.1., 
verliep onder grote belangstelling 
Na de uiteenzetting van de arr . 
na de uiteenzetting van de arr . 
voorzitter werden enkele nieuwe 
leden ingeschreven. Ook in Vichte 
moet en zal de V.U. voorui t ! 

WETTEREN 
Vlaams Huis. 

Heden namiddag officiële ope
ning van het « Vlaams Huis de 
Reuzen » op de Markt. Rond mid
dernacht verloting van een nieu
we Leeuwenvlag. Aan onze sym
pathisanten te bewijzen dat ook te 
Wetteren een Vlaams Huis leef
baar is. 

Jubileum. 
Onze Wetterse B.S.P.-volksver-

tegenwoordiger Jules De Pauw 
werd in de Kamer gehuldigd om 
zijn 25 jaar aanwezigheid aldaar. 
We weten niet of hij het parle
ment beschouwt als een doofstom-
mengesticht, Feit is echter dat hij 
er zijn mond nog altijd niet open 
gedaan heeft. 

Voorwaar, hij leert zijn volk 
zwijgen 1 

BLANKENBERGE 
VAKANTIE 
H u u r t zonder t u s s e n p e r 
sonen , mooie a p p a r t e 
m e n t e n op 5 m i n u t e n 
v a n s t r a n d e n s t a t i on . 
Specia le pr i jzen voor 
P a s e n , mei , j u n i en s e p 
t ember . 

Schr i jven n a a r : De Co-
n i n c k G r o e n e s t r a a t 45 

BLANKENBERGE 
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Investeringsmaatschappij 
[Verleden week brachten wij onder dezelfde titel het eer
s te deel van de tussenkomst die volksver tegenwoordiger 
van der Eist in de Kamer heeft gehouden . In dit 1 ste deel 
wees onze woordvoerder e rop dat het beginsel van een 
inves ter ingsmaatschappi j de V . U . geenszins afschrikt . 
Hi j be t reurde het dat ' t we t son twerp tot opricht ing van de 
inves ter ingsmaatschappi j mins tens 10 jaar te laat komt . 
Hi j legde er de nad ruk op het feit dat vooral Vlaanderen 
moe t k u n n e n beschikken over een insteUing die risiko-
mijdend kapi taal kan omze t ten in r is iko-dragend kapi taal 
ten ba te van het bedrijfsleven. Mr van der Eist vervolgde 
dan : 

VLAAMSE EN WAALSE 

WERKELIJKHEID 
In de bijlagen bij het com

missieverslag van de Com
missie voor Economische 
Zaken van de Senaat v/ordt 
verwezen naar het voorbeeld 
va,n enkele andere landen. 
Deze verwijzingen zijn zeer 
gebrekkig en onvolledig. 

Nederlands 

voorbeeld 
Voor wat Nederland be

treft volstaat het niet te ver
wijzen naar de « Nederland
se Participatie Maatschap
pij ». Er werd in Nederland 
heel wat meer gepresteerd 
en een overzicht vinden wij 
In het boek van Dr. De 
Groot : « De Financiering 
van de industrialisatie in 
Nederland ». 

Ik kan hier niet uitweiden 
over de verschillende initia
tieven en insteringen, maar 
wens toch zeer in het bizon-
der de aandacht te vestigen 
op de « Stichting Industrieel 
Garantiefonds » opgericht 
bij de wet van 18 juU 1957, 
Het is wel spijtig dat niet 
verwezen wordt naar deze 

• « • • • • • • • • , < • 

Warm aanbevolen • 
• 

en te bestellen bij ; 
het Hoofdsekretariaat ; 

van de VOLKSUNIE E 
Maur. Lemonnierlaan 82 ! 

BRUSSEL 1 : 
• 
• 

de Brochures : E 
• 

DE POLITIEKE PARTIJEN E 
en de VLAAMSE BEWE- • 
GING, door Mr. F. VAN • 
DER ELST 10 F • 
VEERTIG JAAR VLAAMS- ; 
NATIONALISME 20 F. • 
LESSEN UIT HET VERLE- • 
DEN, door H. B 10 F ; 
KULTUURAUTONOMIE E 
VOOR VLAANDFREN EN E 
WALLONIË, door Mr F. E 
VAN DER ELST . . 20 F E 
ZO DACHT HET VLAAMS- E 
NATIONALISME, ZO • 
DENKT HET .' . 30 F • 

STANDPUNT VAN DE E 
V.U 10 F E 
FEDERALISME DE OPLOS- • 
SING 5 F • 
Bij storting van het overeen- • 
komstig bedrag op de post- ! 
rekening » 5445.46 1 

• 
van S 

W i m Jorissen E 
Brussel : 

• 

duldelllk vermelden op hef E 
strookje welke brochures ge- E 

wenst worden, • 

stichting en vooral spijtig 
dat men zich niet beeft la
ten inspireren door deze in
stelling 

Het doel van de Slichting 
is immers « bevordering van 
de voorziening in de behoefte 
van in Nederland gevestigde 
of te vestigen industriële on
dernemingen aan nsikodra-
gend kapitaal ». 

Dit doel wordt nagestreefd 
door : 
— het medeoprichten of 

deelnemen in financie
ringsmaatschappijen ; 

— het verstrekken van ga
ranties voor door die fi
nancieringsmaatschappij
en toegestane leningen; 

^ het verstrekken van divi
dend - garanties op par
ticipaties. (Dividend tot 
ten hoogste 5 % per jaar ) . 

* . . . . . . . ï . . . . 

t Bedoelde.... Jinancierings-
maatschappijen worden op
gericht zodanig dat het aan
delenkapitaal vertegenwoor
digd wordt door twee soor
ten aandelen : 
serie A, gewone aandelen in 
het bezit van de Stichting; 
serie B, preferente aandelen, 
in het bezit van derden; 
de winst voor zover deze 5 % 
te boven gaat komt uitslui
tend ten goede aan de aan
delen A, dus aan de Stich
ting. 

De Stichting Industrieel 
Garantiefonds wordt beheerd 
door een bestuur van vijf le
den, waarvan drie ambtena
ren en twee personen uit het 
bedrijfsleven, allen benoemd 
door de bevoegde ministers ! 

Ik betreur het dat men 
zich niet meer door dit voor
beeld heeft laten inspireren. 

Mijn inziens houdt dit ont
werp te weinig rekening met 
de belangrijke funktie van 
het omzetten van risiko— 
mijdend in risiko-dragend 
kapitaal door het verlenen 
van zekere garanties, maar 
dan ook met een beperking 
van de winstmarge; door een 
ruimer beroep op de privé-
sektor. 

schreven worden. Samen 4 
miljard F. 

Een enkel vergelijkings-
pimt : door de N.M.K.N. werd 
in 1960 voor een bedrag van 
meer dan 9 miljard F nieuwe 
kredieten toegestaan ! 

Juist de mogelijkheid om 'n 
beroep te doen op het spaar
wezen, op de privésektor om 
kapitaal aan te brengen is 
belangrijk in mijn opvatting. 

Men moet zich ook geen 
illuzies maken in verband 
met de circulatie-mogelijk-
heden van het kapitaal. 
Weliswaar is voorzien dat 
alle participaties tijdelijk 
zijn, maar het is m.i. redelijk 
aan te nemen dat mmstens 
4 tot 5 jaar zullen nodig zijn 
vooraleer deze participaties 
in gunstige voorwaarden zul
len kunnen verkocht worden. 
En . dat is noodzake'ijk voor 
het slagen van dit initiatief 
en ook om misbruiken of on
gezonde speculaties te ver
mijden. 

Een grote moeilijkheid zal 
zich trouwens voordoen wan
neer het er zal op aankomen 
de verkoopwaarde van deze 
participaties te bepalen ! 

Er werd gezegd dat het de 
bedoeling is de kleine en 

pijen voorzien worden. Daar 
kom ik zo dadelijk nog op 
terug — het moge volstaan 
er op te wijzen dat deze in 
ieder geval afhankelijke on
dergeschikt zijn aan de 
N.I.M. (Verklaring van de 
Minister, Commissieverslag 
Senaat bl. 34). 

Weinig 
vertrouwen 

Welke waarborg hebben 
wij, Vlamingen dat de 
Vlaamse gewesten hun recht
matig aandeel zullen kri j
gen ? Geen enkele waarborg. 
Wij zouden deze waarborg 
misschien kunnen vinden in 
de samenstelling van de be-
heerraad : maar hebben wij 
niet alle reden om te vrezen 
dat de Vlaamse invloed in 
deze beheerraad gering zal 
zijn ? 

Zal het niet zo zijn dat 
o.m. de vertegenwoordigers 
van de partikuliere sektor 
naar alle waarschijnlijkheid 
weinig vertrouwen zullen in
boezemen aan de Vlamingen 
wat betreft de behartiging 
van de Vlaamse belangen ? 

door de funktie die hij tot nu 
toe bekleed heeft, en die on
betwistbaar het vertrouwen 
van de Vlamingen geniet. De 
aangewezen persoon is m.i. 
niet ver te zoeken. 

Ik zeg U openhartig dat 
wij vrezen dat zich zal her
halen wat zich thans voor-
doet bij de toepassing van de 
ekonomische expantiewetge-
ving : onverantwoorde toege
vingen om de Waalse open
bare opinie tevreden te stel
len. (Zie verklaring van de 
h. Louis Desmedt in de Se
naat !) 

Welke rem zal er zijn, wel
ke borstweer tegen de poli
tieke en andere druk die on
getwijfeld gaat uitgeoefend 
worden op de N.I.M. om par
ticipaties te nemen in be
twistbare en zeer riskante 
ondernemingen ? 

Dit brengt mij er toe te 
spreken over de Geweste
lijke Investeringsmaatschap
pijen. Daar is het gevaar nog 
groter ! (Fehlinvestionen) 

Indien wij gekant zijn te
gen een centraliserende po
litiek, die geen rekening 
houdt met de tweeledigheid 
van België, dan zijn wij an
derzijds evenzeer gekant te
gen een overdreven, onzirmig 
en gevaarlijk regionalisme. 

Tussenkomst van Mr Van der Eht 

Kapitaal te 

beperkt 
In verhouding tot het vo

lume van de jaarlijkse inves
teringen in ons land is het 
kapitaal van de Investe
ringsmaatschappij wel zeer-
beperkt, zelfs wanneer men 
rekening houdt met de obli
gatie-lening die mag uitge-

middelgrote ondernemingen 
te helpen. Dit i j ook zeer be
langrijk. 

Het is rnijn^ mening dat 
grote ondernemingen, die 
over eigen financieringsmo-
gelijkheden beschikken, zou
den moeten uitgesloten wor
den. 

Dit geldt vooral voor on
dernemingen die afhangen 
van de holdings. 

Het zou onverdedigbaar 
zijn dat de beperkte midde
len van de N.I.M. zouden 
aangewend worden daar 
waar er geen dringende nood 
of behoefte is, waar er rui
me financieringsmogelijk-
heden bestaan. 

Vlaanderen 

steeds benadeeld 
Zal men echter kunnen 

weerstaan aan de druk en de 
invloed van machtige groe
pen ? Ik twijfel er aan ! De 
toepassing van de expantie-
wetgeving is veelzeggend ! 

Dit brengt mij er toe een 
ander aspect onder ogen te 
nemen, waaraan wij groot 
belang hechten. Wij hebben 
in het verleden de ervaring 
opgedaan hoe bij de prakti
sche uitvoering van de eko
nomische expantiewetgeving 
de Vlaamse gewesten steeda 
benadeeld worden. De statis
tieken zijn daar om het te 
bewijzen en de tijd ontbreekt 
mij om er bij stil te staan. 

Maar eens te meer staan 
wij voor een centraliserende 
politiek : er wordt één Na
tionale Investeringsmaat
schappij opgericht voor gans 
het land. 

Men zal mij dadelijk op
werpen dat er ook Geweste» 
lijke Investeringsmaatschap-

De Minister zal zijn han
den in onschuld wassen en 
betogen dat deze leden van 
de beheerraad niet door hem 
aangeduid werden ! 

Zal het niet zo zijn dat 
men ons personen zal op
dringen als Vlamingen die 
van huize uit franssprekend 
zijn, die al hun studies in het 
Frans gedaan hebben, en die 
pas de laatste tijd Neder
lands geleerd hebben ? 

De Minister heeft in de 
Commissie verklaard : geen 
politieke benoemingen. 

Aangezien leden van Ka
mer en Senaat volgens de 
statuten niet in aanmerking 
komen, mogen wij dit mis
schien interpreteren : dat 
geen leden van ministeriële 
kabinetten zullen benoemd 
worden ? 

Het zou interessant zijn 
van wege de Minister in dit 
verband formele verklarin
gen te bekomen. 

Het zou slechts normaal 
zijn dat aan het hoofd van 
deze nieuwe instelling een 
Vlaming zou benoemd wor
den die ter zake bevoegd is, 

Hoeveel gewestelijke maat
schappijen zullen er opge
richt worden, hoeveel zullen 
er door de N.I.M. erkend 
worden ? De regering zegt 
dat hun aantal moet beperkt 
blijven, maar weigert een 
getal te noemen. 

De nadelen verbonden aan 
een versnippering van de 
middelen en krachten vallen 
zo in het óog : het is toch 
duidelijk dat het niet op
gaat het ene gewest tegen 
het andere uit te spelen en 
het gevaar te lopen van 
plaatselijke initiatieven, die 
hoe goed bedoeld ook, niet 
rationeel verantwoord zijn. 

In de allereerste plaats 
moest ons land sedert lang 
ingedeeld zijn in socio-eko-
nomische gewesten. In feite 
echter is er slechts plaats 
voor twee grote socio-ekono-
mische gewesten : Vlaande
ren en Wallonië. 

En die werkelijkheid wil 
men niet erkennen. Dat is de 
ware toedracht van zaak. 

Volgende week : 

De Belgische realiteit. 

WESTHOEK ï 

Voor aankoop van villa of bo ĵyvsrono 
ST, IDESBALD - KOKSIJDE - OOSTWHNKERi g 
wendt U to» h«t 
ENIGE Vlaams agentschap van ji» y\i^,nui « , 

ViKING 

KONINKLIJKE BAAN 306 
Sf IDESBALD-KOKSIJDE 
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ANTWERPSE LEDEN EN 
ABONNENTEN OPGEPAST ! 

Herhaaldelijk komen ons klach
ten toe van medestanders, die be-
«ocht worden door een betrekke
lijk jonge man, maar meestal een 
vrouw, die zegt gezonden te zijn 
door een der Antwerpse bestuurs
leden en om ouderstcunmg ver
zoekt, voor haa r gezin, van vijf 
kinderen, 6de in verwachting. 

0eze man werkt en het gezin 
geniet buiten de normale gezins-
rergoedlngen ook nog steun van 
C.O.O. van Antwerpen. 

.Meermaals is dit gezin reeds, 
on :er allerlei vorm, voortgehol-
pert. 

l>e vrouw vooral schijnt echter 
de mening toegedaan dat de V.U. 
en al haar leden niets anders te 
doen hebben, dan de minder-be-
goeden van alle zorgen ^Tij te 
kouden. 

Het wexe nogmaals herhaald. 
Nooit geven dan aan daarvoor 

gemachtigde bestuursleden of in
tekenen op offlcieele, van de no
dige handtekeningen en stempels 
voorziene steunlijsten. 

BORGERHOUl 

Vlasimse zangavond ingericht 
door de Vlaamse Kring - Bor
gerhout op zaterdag 31 maar t 
1963 te 20 uur 30 in de Ge
meentelijke Feestzaal. Turn-
houtsebaan 92 Borgerhout 

Verlenen hun medewerking : 
Willem De Meyer 
Maria Michel sopraan. 
Waller T'JoUijn, cenor. 
Omer Haes, begeleiding. 
Kaarben tegen 10 F kunnen 

bekomen worden op volgende 
adressen ' 

Perd. Geerts, Bouwhandelstr. 
lOT Ifel 39.24.18 

Bert Verbeelen Joz Pose-
naerstraat 31. Tel, 35.57 08 

Jul. Dillen. Buurtspoorweg-
lei 87. Tel. 35.09.28. 

P. Raeymaekers. Toekomst
straat 1. Tel. 35.33 07. 

BRUGGE 
Forum over de fiskale hervorming. 

Op maandag 2 april te 20 uur 
vindt in de stedelijke Concertzaal, 
St. Jacobstraat, Brugge een Open
baar Forum over de Fiskale Her
vorming p'aats. 

Namens de Volksunie word* het 
woord gevoerd door volksvertegen
woordiger R. Matth?yssens. 

BRUSSEL 
Duwkes voor de mikrowagen. 

Sedert de jongste oproep gaf de 
afdeling Alsemberg op haar ver
gadering een duwke van ruim dui
zend frank, besliste de wakkere 
groep die onder leiding van Bob 
Maes de ene gemeente na de an
dere bezoekt om het blad te ver
kopen, dat de opbreogst van deze 
verkoop, zijnde zesduizend fi-ank, 
eveneens wordt afgestaan voor de 
mikrowagen en hebben een paar 
Btudenten hel op zich genomen 
ooK hun vrienden de kans te bie
den om te helpen duwen. 

Ook de volledige onbrengst van 
het gezellig samen7i1n te Schaar

beek zal gestort worden voor de 
wagen, want, voor de uitbouw van 
onze partij in en rond het Brus
selse is deze wagen een noodzake-
lijklieid en daarop moet alles ge
zet worden. 

Zij die verder willen steunen en 
zij die vergaderingen beleggen, ge
lieven aan het duwke voor de mi
krowagen te denken. Storting 
wordt verwacht op P.R. 8654.50 
van Volksunie Arrondissement 
Brussel te Londerzeel. 

DIKSMUIDE 
Volgend zeer bondig overzicht 

van de werking in het arr. van 
1-1-62 tot en met 15-3-62 was be
stemd voor de provinciale raad 
van 16-3-62. 
I) Abonnementen. 

41 nieuwe, niet inbegrepen deze 
van Oostende en Gistel waarvan 
de lijst nog niet is binnen geko
men Ook niet de individuele 
abonnementen rechtstreeks bij 
het Alg. Sekretariaat genomen. 
II) Lidmaatschapskaarten. 

120 (op 15-3-62) 
III) Vergaderingen. 

a) Arrondissementele en mee
tings : Diksmuide (23-1) - Diks-
muide (11-2) - Nieuwpoort (21-2) -
VetUTie (22-21 . Dik.smuide (25-2) -
Oostende (2-3). 

Steeds talrijke opkomst. 
b) Grospsvergader'ngen : 
Werden regelmatig gehouden te 

Oostende - Gistel - Middelkerke -
Westende - Merkeni, enz., enz. 

o Kontaktnemingen : 
Grepen meest plaats in de hoek 

Adinkerke - Vcurne - Bulskamp -
Stavels - Alvenngen enz., met 
het oog op de g^deeltelüke provin
ciale verkiezing van 25-2. 

Leverden zeer gunstig resultaat 
op. 
IV) Kolportagcs. 

Met flinke uitslagen te Woumen 
. Merkem - Nieuwpobrt - Diks
muide - Alveringem . Leijsele -
Westende - Lxjmbardsijde en Ich-
tegem. 
V) Dienstbetoon. 

Regelmatige opkomst van be
langhebbenden op de zitdagsn 
van Dr Wouters, Vo'ksvertegen-
woordiger en van Burgemeester 
Lootens. 

Ook ten huize van de Arr. Voor
zitter J a n De Bondt waar het no
dige gedaan werd voor eventueel 
tei-ugbekomen van rechten en eer
herstel. Tientallen repressie 
slachtoffers werden geholpen. 
VI) Verzendingen. 

a) Weekblad « De Volksunie » : 
5159 eksemplaren. 

b) Pamfe t t en : 
Oostende : 20.000. 
Veurne-N'euwpoort : 20.000. 
Allerhande : 3.00O. 
Te samen : 43.000 eksemplaren. 
c) Stencils : 
Voor nieuwsjaarwens - uitnodi

ging - vergaderingen, allerhande 
2662 eksemplaren 
VII) Affichen. 

Plakbrieven en banden 3250 ek
semplaren. 

Aan allen die hebben meege
werkt, vooral aan de kolporteurs 
die bij onmenselijk slecht weder 
(sneeuw en regen) niet versaag
den, hartelijk dank in naam van 
het arrondi.=sementeel bestuur. 

Ichlosj 

Waihenhutn 
/e/u 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIM-AG 
WACHENH EIM A.DI WE IN STRASSt 

FI)NKOST p.v.b.a. 
ANTWERPEN 

POTHOEKSTRAAl, 142 
TEL. (03) 35.38.54 

Aandacht a.u.b. 
De nieuwe bandopnemer met 

nieuwe elementen voor de stroom-
verzekermg dienen ben spoedigste 
aangekocht. 

Er kan niet langer gesukkeld 
worden met het oude versleten 
tuig. 

Geen behoorlijke kolportagen 
zonder flinke geluidstoestellen. 
Daai'om alle hens aan dek om aan 
de nodige gelden te geraken. 

Ben steunlijst werd neergelegd 
in het « Vlaams Huis », I jzer laan 
83. Diksmuide. 

Leo De Vreese heeft machtiging 
bekomen omhalingen te doen, 
voorzien van gezegde steunlijst. 

Men kan ook overschrijven op 
P.C. 1108.04 van de arr. Voorzitter 
J a n De Bondt. 
Kiesbelangen. 

Aan duizenden nationalisten en 
Vlaamsgezinden in West-Vl., voor
al in het arrondissement Veurne-
Diksmuide-Oostende werd he t 
kiesrecht ontnomen. 

Een groot aanta l hebben door 
tussenkomst van de Volksuniever
tegenwoordigers of leiders, hun 
kiesrecht terug bekomen. 

Dezen die tot nog toe verzuim
den hun geval tot eventuele rege
ling te laten onderzoeken, worden 
aangemaand niet langer te wach
ten. 

De huidige kieslijsten zijn 
slechts tot 30 april 1964 geldig. De 
achterblijvers eens hun geval ge
regeld zullen dan op de nieuwe 
lijsten van 1964 ingeschreven wor
den. 

Zich wenden te Diksmuide : 
1) tot Dr Wouters, volksverte

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

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

3) tot de arr. Voorzitter, J a n 
De Bondt, IJzerlaan 42, alle da
gen. 

DENDERHOUTEM 
Bal. 

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

Orkest : Peter Philips 
Eerste dans te 21 uur. 
DeelnEime : 50 P. 
Kaar ten te bekomen door stor

ting op P.C.R. 5902.65 van De 
Grom Richard, Broekstraa*^ 77, 
Welle. 

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

EKEREN 
Dienstbetoon. 

Iedere eerste dinsdag van de 
maand tussen 19 en 21 uur, oud-
schepen Piet Volant in het lokaal 
« Breughel » Markt 15, Ekeren. 

komen zijn in he t Vlaams Huis 
Roeland (1ste verdiep), iedere vrij
dagavond van 19 tot 20 uur. Vrien
delijk verzoek echter geen telefo
nische oproepen te doen 

KADERDAG 
WEST-VLAANDEREN 

Op zaterdag 7 april a.s. vindt 
de kaderdag van de provincie 
plaats te Roeselare. Om 14 uur 
30 is iedereen aanwezig in « Ca
fé du Commerce », Zuidstraat. 

Het is een plicht op deze ka
derdag aanwezig te zijn. 

Mutualiteit FLANDRIA GENT 
'Ear wordt aan de leden en be

langstellende herinnerd dat alle 
betalingen en inlichtingen te be-

WAARHEEN ? 
JEUGDKÜNSTENAARS 

Te Mechelen heeft men een 
merkwaardige tentoonstelUng 
ingericht : << Kunstenaars voor 
de jeugd ». Deze tentoonstelling 
is ondergebracht in de galerij 
(( De Beyaert », Egmontstraat . 
De toneelvereniging « De 
Noordster » waarvan verschil

lende leden aan de tentoonstel
ling deelnemen, nodigt ieder
een uit een bezoekje te bren
gen aan deze zeer verdiensrte-
lijke i( poging ». 
VOLKSVERHAAL 

Te Lede zal op maandag 2 
april in het kinbhuig « De Bon
te Os ». Molenstraat een voor
dracht ingericht worden door 
Open Kring. Lic. J . Hendrickx 
spreekt er over « Het Volks
verhaal in de streek van de 
Dender ». 

DR J. GOOSSENAERTS 
Op zaterdag 7 april heeft in 

de grote zaal Roeland te Gent 
om 20 uur een gezellig samen
zijn plaats. De gekende schrij
ver A. de Bruyne spreekt er 
over het « Leven en Werk van 
Dr. J . Goossenaerts ». Daarna 
spreekt Dr Goossenaerls zelf 
over het onderwerp « Grepen 
uit een Mensenleven ». De toe
gang voor de leden is kosteloos, 
voor de niet-leden 10 F eai voor 
de studenten 5 F. 

SCHWARZWALDER 
PASSION 

In de Ambassadeurszaal van 
h ^ Stedflijjt Casino te Blan
kenberge heeft op donderdag 
12 april 1962 te 20 uur de we
reldberoemde <( Schwarzwalder 
Passion » der Passiespelers uit 
het Zwarte Woud plaats. Regie 
Manfred Sexauer. 

Te 16 uur 45 vindt er een na
middag voorstelling plaats, 

Toegangskaarten tegen 40, 
30 en 25 F. Rangverhoging voor 
de ledeïi van de Volksunie. 

Zich wenden tot C. De Co. 
ninck, Groenestraat 45, Blan
kenberge. 

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 parti j in 
het arrondissement. 

KORTRIJK 
De V.N.S.U.-Kortrijk (Vlaams-

natiohale studentenunie) 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. 

LIEDEKERKE 
Op zaterdag 31 m a a r t geeft de 

afdeling Liedekerke een groot 
Vlaams bal in de zaal « Anne-Ma-
^ie ». Alle V.U. vrienden en simpa-

tisanten worden welkom gehe
ten. Het is de enige gelegenheid 
om op een vrolijke wijze met el-
kaa r kennis be maken. 

LIEDEKERKE-TERALFENE 
Op 1 aprU 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 uui 45 of om 
9 uur 30 aan de kerk van Liede
kerke. Zal he t rekord van Asse 
(verkoop van ruim 200 bladen) in 
Liedekerke geklopt worden ? 

GEBOORTEN 
Op 20 m a a r t werd in het gezin 

Dr en Mevr Devoldere te 'Westker
ke een dochtertje geboren da t Lut . 
gart werd genaamd. Onze har te 
lijke gelukwensen aan de ouders 
en de familie. 

IN MEMORIAM 
Te Gent overleed mevrouw Tol-

lenaere, echtgenote van de beken
de letberkimdige en vertaler Piet 
Schepens. Aan de heer Schejiens 
en familie biedt de Volksunie haa r 
innige deelneming aan. 

FOTO TENTOONSTELLING 
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 grraaf van Eg-

mont, Juul van Praetstraat 28, Brussel-Beurs. 

De tentoonstelling wordt Ingericht door het St. Maartens-
fonds Brabant met medewerking van het St. Maartensfonds 
van Antwerpen. 

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

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

Postbus 5, Bmssel 24. 

ZOEKERTJ 
Gevraagd : voor Deurne-Antwer-

pen : jonge vrouw, bediende, tele-
foon-dakt. - faktureerwark - hulp-
boekh., indien mogelijk enige ken 
nis van duitse en franse taal . 
Schrijven met levensloop aan bu
reel blad. 

Fabriek van schuim en veer-
matrassen - bedden - stoel en ze-
te'.garneerderij, vraagt vrije rei
ziger om onze artikelen bij te ne
men voor bezoeken. Kloosters -
Kerken - meubelzalen enz. Be
s taand klienteel. 

Schrijven niet referenties : 
Werkhuis « Het Volksmeubel », 
Delaerestraat 20, Roeselare. 

Kuns tenaar (klein pensioen) 
zoekt woning bi] Vlamingen, 
Brussel of Antwerpen. 

Schrijven aan redactie. Nr. 111. 

Oudstrijder 41-45. gehuwd, 3 
kinderen, 41 jaar oud, zoekt drin
gend werkgelegenheid als huissier, 
nachtwaker, licht magazijnwerk, 
reiziger met vergoeding, portier, 
werk thuis en dergelijke meer. Ne
derlandstalig, Frans, Duits, noti
ties van Engels. 

Schrijven bureel blad onder 
S.M.P. 

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

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. Zoersel. Tel. (03) 
72.02.44. 

Meisje 16 è, 18 J. mslapen, voor 
huishouden. Pensioen «Van Dijck», 
116 Middelkerke. 

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

Sciirijven blad : W.H 108. 

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

Telefoonriummer 09-70.05.25 

: SCHAARBEEK S 
! V.U.-er wenst te verhuren • 
S aan VI. voelende pers. • 
S Huisdeel bev. ee tp laa t s , ; 
• slaapkamer, keuken, badk. , ; 
S mooie bovenrek, W.C., k l kei- • 
• der. 2de verdiep. BeHen 16.97.95 : 
; iroormid. en » a 5 u. namid. Vrij S 
• vanaf 1-4 of 1-5. • 
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We hebben tot deze weei 
gewacht om enkele woorden 
neer te tikken oner Jozef 
Coolsaet en zijn IJsland-re-
fortages. We ïcdden graag 
een overzicht hebben van het 
hele reisverhaal, om, indien 
nodig, de tehorthoTtiingen ge
makkelijker te kunnen aange
ven. 

Nu is het met drie reporta
ges zo geworden, dat we maar 
meteen zouden ztjn uitge
praat indien we mets anders 
te doen hadden dan tekortko
mingen en zwakke plaatsen 
aan te wijzen. En gezien we 
niet wensen af te dalen tot 
detail-kritiek, kan het vol-
«taan te zeggen ; Jozef CooU 
saet heeft ons, samen met Jef 
Boschmans, m een slotte taal 
en met de nodige zin voor hu
mor, een goed reisverhaal ge
bracht, en de kijker heeft een 
heel boeiend en klaar beeld 
gekregen van IJsland en zijn 
mensen. 

Maar toch kunnen we niet 
nalaten de lezer nog even ie 
herinneren aan die IJs^andse 
bisschop, die siiekem en tegen 
alle (echt-Belgische) verbods
bepalingen in, Nederlands 
had geleerd toen hij hier nog 
studeerde. Opgediagen aan 
de meerderheid der Belgische 
ministers m funktie, en dan 
heel speciaal aan onze Minis
ter van Buitenlandse Zaken, 

het grootste, maar vast en ge-
ker ook het leegste hoofd van 
heel het Europese kontinent 1 

THEO 
We mochten vorige week 

nogTnaals het genoegen bele
ven op ons scherm het gezicht 
te zien verschijnen van de h. 
Theo Lefèvre. 

Fel vermagerd en, ondanks 
alle uiterlijke kalmte, zenuw
achtiger dan ooit, kwam hij 
ons nog maar eens vragen be
grijpend, verdraagzaam en 
vooral gejnatigd te zijn bij 
het oplossen van de steeds 
groter wordende stap&l m,oei-
lijkheden, waarvoor de arme 
man zich op dit ogenblik ge
plaatst ziet. Hij deed dat al
le? zonder Franse citaten en 
ook zonder al te veel dubbel
zinnige insinuaties aan ons 
adres. Mameren schijnt hij 
dus wel te hebben geleerd, al
thans toch een beetje. 

Want wanneer men zich 
tien joMT lang en beroeps
halve, hatelijk onverdraag
zaam aanstelt tegenover ie
dereen die het aandurft met 
andere dan unitair-franskil
jonse denkbeelden rond te lo
pen, dan wist men die tien 
jaar met zo Tnanr op enkele 
maanden weg. Ook en vooral 
niet wanneer men Theo heet 
en eerste minister is, voorzit
ter van een overwegend 
Frans-sprekend lemkabinet. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 

o n j O ' * + O Cf* 

10 15 tot 1115 RTF Uitzending 
van een H Mis — 15 00 Voor boer 
en tuinder — 15 30 Panorama — 
Omstreeks 16 uur Reportage van 
de doortocht op de Valkenbei g van 
de Ronde van Vlaanderen — Om
streeks 17 uur : Reportage van de 
Ronde van Vlaanderen te Gent
brugge — Tussen de twee reporta
ges Een achtervolging per meter, 
avonturenfilm voor de jeugd—17 25 
tot 17 45 Klem, klem, k l e u t e i k e ^ 
18 30 Een avontuur van Rob-
by en Buck (film voor de jeugd) — 
19 45 Wat zou hij zeggen mdien..., 
poppenfilm — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 • Het manneke — 20 30 . Ont
dek de ster - wedstriid en vaiiete-
programma — 21 30 Sportweekend 
•— 21 55 QUIZ «Antwerpen Gouden 
Eeuw»—22 25 Festival een selec
tie van bekroonde korte films — 
23 00 : Tweede nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
19 00 : Tieneiklanken — 19 30 : 
Twee tekenfilmpjes — 19 45 . Zoek
l icht — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 
Het manneke — 20 30 : Penelope en 
. Cupido (Uitzending ui t het Ra
dio- on TV-salon te Antweipen) — 
21 30 : Een stad genaamd Kopen
hagen (reportage) — 2145 Quiz 
«Antweipens Gouden Eeuw»—22 15 
Toneelmagazine 22 45 . Tweede 
nieuwsuitzending. 

rifk te Wembley ~ re 48 t o f l 7 4 5 • 
kom toch eens kijken — 19 00 De 
trouwe Lassie — 19 25 : Toen ge 
beurde het . (tekenfilm) — 19 45 • 
Ons kunstbezit : Eigen kunst zien 
en begrijpen — 20 00 • TV-nieuws 
— 20 25 Het manneke — 20 30 . 
QUIZ «Antwerpens Gouden Eeuw»— 
21 00 De Heer en Meviouw Curie 
(evocatie) — 21 10 Slissen en Ce-
sar (Antwerps blijspel in drie be
drijven door Jos Gevers en Jerome 
Verten) — Omstreeks 22 45 De 
Schoen (animatiefilm) — Omstreeks 
23 35 . Tweede nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
19 00 : Tieneiklanken — 19 30 
Arena — 20 00 TV-nieuws — 20 30 
Ontdek de ster - wedstrijd en van-
eteprogramma — 21 30 • Aangename 
kennismaking met Lembeige (bij 
Gent — 22 00 Eurovisie Repor
tage van de voleinding der bormgs-
werken van de eerste tunnel door 
de Alpen — 22 30 Tweede nieuws
uitzending 

• VRIJDAG 

• DINSDAG 
14 05 tot 14 30 • Schooltelevisie 
(voor leerlingen van 12 tot 15 jaar) 
— 19 00 • Mickey Mouse Club — 
19 30 : Internationaal jeugdmaga. 
zine — 20 00 . TV-nieuws — 20 30 : 
Ontdek de ster - wedstrijd en va-
aeteprogramma—21 30 • Speelfilm-
Boniface slaapwandelaar (met Per-
nandel) — 22 55 Tweede nieuwsuit
zending 

• WOENSDAG 
14 55 B B C 
Toetbalwedstuid 

Hcpoitasie van de 
Engeland-Oosten-

19 00 : Gastpiogiamma • Het vrije 
woord — 19 30 - Penelope — 20 00 
TV-nieuws —• 20 25 .- Het manneke 
— 20 30 : QUIZ «Antwerpens Gou
den Eeuw» — 21 00 • Bonanza —• 
2145 : Piemiere (filmnieuws en 
nieuwe films) — 22 30 : Tweede 
nieuwsuitzending 

• ZATERDAG 
15 35 tot 16 15 : B B C : Reportage 
van de traditionele roeiwedstrijd op 
de Theems — 17 00 tot 18 00 : Kom 
toch eens kijken • wedeiuitzending 
van het jeugdprogramma van 4 april 
— 19 00 : Religieus programma — 
19 30 • Echo — 20 00 • TV-nieuws 
20 30 • Schipper naast Mathilde — 
21 15 Het is altijd Dennis—2145 
Ontdek de ster-wedstrijd—22 15 
Hongkong ( politiefeuiUeton ) — 
23 00 . Tweede nieuwsuitzending. 

En dus m,oest hij nog maar 
eens tegen de schenen stam
pen van iedereen die het niet 
houdt bij (wat hij noemt) ge
matigde oplossingen, waar
door de toekomstkansen van 
dit iand niet verknoeid wor
den. 

DUDLEY 
Iedere lezer weet dat we 

geen al te (frote bewondering 
hebben voor het akteertalent, 
dat hier in het binnenland 
regelmatig voor de kam,era 
wordt gebracht. We hebben 
daarvan nooit een geheim ge
maakt. 

Maar als het dan eens een 
zeldzame keer goed is moeten 
we het ook zeggen, en dus 
willen we heel graag enkele 
paragrafen onze aandacht 
wijden aan het spel, dat vo
rige week vrijdag onder su-
pervizie van het duo Dré Pop-
pe - Hubert Van Herrewe-
ghen voor de kamera's en in 
onze huiskamer werd ge
bracht. Het was een vrij Tnid-
delmatig werk van Philip 
Johnson (we bedoelen hier 
nood gedwongen en om verder 
nog te vermelden redenen 
alleen maar de literaire kwa
liteiten van dialoog en kon-
struktie), het was dus een vrij 
middelmatig werk, maar eer
lijk gezegd, ze hebben er toch 
iets van gemaakt. Willy Van-
dermeulen als titelrol - akteur 
bracht zijn personnage op een 
genietbare wijze. Be overige 
akteurs, eigenlijk aktrices, 
gaan we niet hiertegen afwe
gen, we zeggen alleen dat ze 
er toch in geslaagd zijn hun 
figuren wat relief te geven. 

Over het kamera-werk al
leen dit : eindelijk eens een 
beeld dat ons wist te boeien, 
en door wisseling, en door 
opname-hoek. 

En nu hadden we hier ook 
nog graag verteld of wij het 

Isabelle Aubret, de Franse zangeres 
Song-festival won. 

die het Europees 

stuk een goede thriller hebben 
gevonden, of niet. Wij kun
nen dat spijtig genoeg niet 
doen. De TV-joernoólist van 
onze krant is inderdaad lomp 
genoeg geweest om ons reeds 
vrijdagmorgen te komen ver
tellen wie de moordenaar dan 
wel was. Wie dus in deze 
kwestie zijn oordeel wil toet
sen aan dat van iemand an
ders, die kan niets beter doen 
dan naar Huib Dejonghe van 
de « Standaard » schrijven. 
Dat moet zowat de enige 
Vlaamse TV-joernalist ge
weest zijn die het stuk heeft 
gezien zonder vooraf te weten 
wie in deze « thriller » met 
een paar Tnoorden op zijn ge
weten rondliep. 

LEVE DE GAZET 
Kijk, wanneer één of twet 

goede, werkelijk goede num
mers zouden volstaan om een 
kabaret-programma er door te 
halen, dan is i Leve de Ga
zet » een goed prograTnma ge
weest : « Wij zijn een volk 
met kuituur » en a Zij moeten 
bassen met de honden n, dat 
waren inderdaad twee goede 
nurnmers. Maar we zijn van 
mening dat twee nummers 
niet volstaan. We menen dat 
ook de rest van het program
ma een zeker niveau moei 
hebben. Wat dan, spijtig ge
noeg, van het kabaret waar
van sprake niet kan worden 
gezegd. J .V .B.^ 

Wat met de TV? 

(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 

U 
de 

De polemiek rond de vraag of de V laamse T V nu ja of 
neen voldoende aandacht besteed aan onze eigen V laam
se toneelschrijvers, en of die zelfde Vlaamse T V die men
sen nu al dan niet voldoende kansen geeft om h u n talen
ten te ontplooien, die polemiek is nog ver van stilgeval
len. De verzamel ing br ieven, die wij daarover op de re-
dakt ie te lezen krijgen, zegt genoeg. 

Nu zijn er twee lezers die U w dienaar nogal op de m a n af 
vragen : Kijk eens, mijnheer V a n Breda, wij kunnen U w 
men ing wel delen waar U het hebt over het veel te klein 
aanta l Vlaamse auteurs , dat een kans krijgt voor de ka
mera ' s . Maar wij zouden nu toch eens graag van U ver
nemen wat U eigenlijk, a lgemeen gezien, van een T V -
zender verlangt . 

Wat wij dan wel van een 
TV-zender verlangen ? Voor
eerst, en naar onze zeer be
scheiden mening, heeft een 
TV-zender een tweevoudige 
taak : Daar is op de eerste 
plaats de plicht tot op
voeding, om via re 
portages, dokumentaires en 
didaktische uitzendingen al
lerlei, onze mensen een stuk 
van de wereld te laten zien. 
hen wat nuttige zaken te le
ren, en ook hen een beetje 
kuituur bij te brengen. Daar-
naas't staat, menen we, de 
plicht tot het brengen van 
ontspanning, de plicht om on
ze mensen, via goede en goed-
gebrachte ontspanningspro-

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

DORTMUNDER THiER-BRAU-HOF 

LEUVEN 
Oberbayern-Leuven 

drinkt er Dortmunder THIER, 
echt-e Dortmunder 

met de TWEE HERTJES ! 

gramma's, de gelegenheid te 
geven enkele uren per week 
hun mizeries en problemen 
allerhande te vergeten. 

Vervolgens moet, nog steeds 
naar onze mening natuurlijk, 
een TV-zender voor de bin
nenlandse kunstenaars een 
kans zijn om een stukje van 
hun werk aan het publiek 
voor te stellen, een kans ook 
voor nieuwe talenten om, via 
dit medium, te groeien en tot 
volwassenheid te komen. Wat 
natuurlijk niet wil zeggen dat 
de TV zich zou moeten be
perken tot eksperimenteel en 
onvolwassen werk. 

En op de laatste maar niet 
de minste plaats verwachten 
wij van een TV-zender dat hij 
het spiegelbeeld zou zijn van 
alle geestelijke stromingen, 
filozofische, politieke en an
dere, die in een bepaald land 
opgang maken. En hiermee 
bedoelen we dan vooral een 
spiegelbeeld, dat niet al te 
zeer werd vervormd door de 
partij-besturen van de toe
vallige meerderhelds-groe-
pen. 

Ziezo ! Dat is, in zeer gro
te trekken, wat wij van een 
TV-zender verwachten. Hope
lijk zijn onze zeer geachte le
zers het hiermee eens ! 
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Rond Fiskale Hervorming 

NA de inleiding van vorige maal , willen wij met frisse 
moed de koek der kadastrale perekwat ie aansnijden. 

W a t betekent vooreerst dit keukenlat i jn ? 
H e t grondgebied van ons land is mgedeeld in verschillen
de « percelen », ongeveer evenveel als er inwoners zijn 
nl. 9 miljoen. H e t la'tijnse woord pars of part is , dat deel, 
of stuk land betekent , was de s tam voor perceel. Reeds in 
vroegere tijden werden deze s tukken geregistreerd of op
getekend, met h u n afmetingen, Hgging, en eigenaar. He t 
bi jhouden van dit register (in het latijn : ^ cap i tas t rum) 
wordt nu gedaan door de administrat ie van ' t « kadaster », 
welke afhangt van het ministerie van Financiën. De per
celen volgens dit register heten dan ook « kadastrale per
celen ». Het zijn gebouwde of ongebouwde onroerende 
goederen. 

en Kndü$trale Perekivatie. 

tie verricht moet worden voor 
het dienstjaar 1976, dus op 
basis der huurwaarden van 
1975, of 20 jaar na 1955. 

Vooraleer we samen, hand 
in h.Hnd', om zo te zeggen, de 
artikelen van deze wet over
lopen (zo duidelijk en be
knopt mogelijk), moeten wij 
ons dus voor ogen houden, 

De artikelen 1 en 2 hebben 
we in feite reeds behandeld: 
het ene verwijst naar de wet 
van 1955, en bepaalt dat de 
nieuwe kadastrale inkomsten 
vanaf dienstjaar 1962 wor
den in aanmerking genomen. 
Het andere stelt het tijdstip 
der volgende perekwatie vast. 

Met artikel 3 komen we 

De Kern der zaak 

De administratie stelt nu 
de basis vast, waarop de 
grondbelasting wordt bere
kend. Deze basis is het nor
maal netto inkomen van één 
jaar, of het « kadastraal in
komen ». In vele gevallen zal 
dit fiktief zijn, wanneer in 
werkelijkheid geen huurin-
komen wordt ontvangen van 
dit goed. en men dus belast 
wordt op het bezit zelf. 

Volgens de fiskale wetten 
moet elke twintig jaar een 
algemene herziening gebeu
ren om deze grondslagen aan 
te passen aan de werkelijk
heid. Deze verrichting wordt 
de « kadastrale perekwatie 
(van het latijn : per-aequare, 
gelijkmaken) genoemd. Zulks 
moest gebeuren in 1930, doch 
toen was er een vertraging 
van twee jaar. De wetten op 
de inkomstbelastingen voor
zagen in art. 6, § I, dat de 
volgende algemene perekwa
tie tegen 1 januari 1950 zou 
geschieden. Deze herziening 
werd echter slechts bevolen 
dooï de wet van 14 juli 1955, 
dus met een vertraging van 
5 jaar, terwijl thans einde
lijk, met 12 jaar vertraging 

bouwde, en op 90 % ervan 
voor ongebouwde percelen. 
Dat een herschatting nodig 
was, gezien de verhoging der 
huurinkomsten sedert 1930, 
is klaar ! 

In art. 2 der nieuwe wet 
wordt tevens voorzien dat de 
volgende algemene perekwa-

dat zij diende afgekondigd 
in uitvoering van de wet van 
14 juli 1955, en enkel tot doel 
heeft, de aanslagvoet (of per
centage) der grondbelasting 
aan te passen aan het ge-
perekwateerde kadastraal in
komen. Tevens dienen we 
er aan te denken dat, wan
neer we spreken van een K I . 
van 9.000 F, zulks overeen
stemt met een bruto huur-
inkomen (al dan niet fiktief) 
van 9.000 x 4/3 of 12.000 F 
per jaar. 
Berekening der grondbelas
ting. 

tot de kern van de zaak : het 
vaststellen van het percen
tage der grondbelasting. We 
vinden hier vier onderverde
lingen, die we na elkaar zul
len bespreken. 

Art. 3, 1°, stelt de aanslag
voet der grondbelasting vast 
op 3 % van het kadastraal 
inkomen, in plaats van 6 % 
vroeger. Bovendien wordt 
art. 9 de oude nationale cri
sisbelasting afgeschaft. Hoe
ra dus voor D.D. ? Juicht 
niet te vroeg, mijn durba-
r e n ! Wij zullen inderdaad 
een voorbeeldje geven waar 

geen speld is tussen te kri j 
gen : 
A) Oud K.I. bv. 2.000 F. 

Verschuldigde grondbelas
ting : 6 % X 2.000 = 120 F. 

Nationale crisistaks (vol
gens progressief barema van 
2 tot 15 %) hier 2 % x 2 000 
= 40 F. 

Totaal te betalen aan de 
Staat : 160 F. 

Hierbij komen de provin
ciale en gemeentelijke op-
centimes, welke verschillen 
volgens de streek, maar die 
gemiddeld min. 50 % van 
het K.I. bedragen. 

B) Nieuw K.I. : 2.000 x de 
gemiddelde perekwatiekoëf-
cient van 3,7 (volgens de mi
nister; volgens anderen zou 
het tussen 4 en 5 schomme
len) : 7.400 F. 

Verschuldigde grondbe
lasting : 7.400 X 3 % = 222 F. 

(Nationaale crisistaks af
geschaft) . 

Het aandeel van de Staat 
vermeerderde dus met 62 F ! 
Hierbij komen dan eveneens 
de opcentimes, die de grote 
onbekende vormen, en waar
over we uitvoeriger zullen 
handelen. St. 

Mistoestanden in de Post 
In de Kamer richtte volksver tegenwoordiger Daniël De-
coninck zich tot de Minister van Verkeerswezen om de 
ergerlijke mis toes tanden in de Post aan te klagen. 
Mr Deconinck begon zijn ui teenzet t ing met er zijn v reug
de over uit te d rukken dat eindelijk toch een on twerp v a n 
K.B. werd overgemaakt aan de Minister van Binnenland
se Z a k e n om de duizende tijdelijke ambtena ren in vast 
verband op te nemen . Velen onder deze tij delijken wach
ten reeds meer dan 10 jaar op h u n benoeming . O n z e 
woordvoerder , die een door tientallen agenten getekend 
verzoekschrift voorlegde, verklaarde deze zaak van nabij 
te zullen volgen. 
Mr Deconinck onderzocht dan de taai toestanden bij de 
Post . 

V E R H O U D I N G E N 

IN D E 

P O S T 

Ambtenaren Ie kategorie 
— 70 Vlamingen 
— 107 Franstaligen 

Onderbureelhoofden : 
— 154 Vlamingen 
— 164 Franstaligen 

Opstellers : 
— 471 Vlamingen 
— 573 Franstaligen 

aub, de pas goedgekeurde Ylamins^en neooen s^een kans 
wet van 28 februari 1962 de ~ C7 wet 
uitwerking der nieuwe ka
dastrale inkomens afkondigt 
vanaf 1 januari 1962, dus op 
de grondbelasting van dienst
jaar 1962 af. Het is weer een 
tipische belgische kleurpar-
tijpolitiek, die tot dergelijke 
toestand aanleiding geeft ! 
Men vraagt zich trouwens af 
waarom er nog niet één 
jaartje bij kon en samen 
met de fiskale hervorming 
kon worden opgenomen in 
één wet. De kadastrale pere
kwatie hangt hiermede in
derdaad praktisch nauw sa
men, zoals we later zullen 
zien 

De nieuw geschatte kadas
trale inkomsten zijn bepaald 
volgens de huurwaarden van 
het eerste halfjaar van 1955, 
en wel in principe op 75 % 
der huurwaarde voor ge-

Mr Deconinck wees ten
slotte nog op de ongelijke be
zetting der personeelskaders 

en de achteruitstelling der 
Vlaamse personeelsleden. Hij 
citeerde de cijfers die we af
zonderlijk bij dit artikel ge
ven- Deze ongelijkheid weegt 
des te meer op het personeel 
daar een brede bazis van de 
lagere agenten rechtstreeks 
aansluit bij de taalgebieden 
waar ze hun werkkring vin
den. 

Mr Deconink besloot zijn 
tussenkomst met te verklaren 
dat hij scherp zou toezien op 
de benoemingspolitiek van de 
minister. Het wordt tild dat 
de A'lamingen in de post, 
vooral dan te Brussel, niet 
langer stelselmatig worden 
achteruitgestoken. 

Onze woordvoerder bepleit
te vooraf de afschaffing van 
art. 500 par. 1 van de Alge
mene Onderrichtingen. Deze 
paragraaf voorziet het ge
bruik van de taal die in de 
Brusselse agglomeratie door 
de gemeenten is verko
zen, dit voor de zaken in bin
nendienst en voor de betrek
kingen met de hoofdbe£?turen 
en de openbare overheden en 
diensten van de agglomera
tie. 

Alle gemeenten der Brussel
se agglomeratie op één na 
hebben het Frans gekozen. 
De enkele uitzondering is 
Evere dat een tweetalig regi
me heeft gekozen. Zelfs 
Ganshoren en St Agaha Ber-
chem, nog maar sinds enkele 
jaren bij de agglomeratie, op-
tf^erden voor het Frans. 

ZOEK AANNEMER 

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 

In de praktijk komt het er 
dus op neer dat het Bestuur 
der Posterijen zich aansluiten 
bij de onwaardige keuze van 
de Brusselse gemeentebestu
ren. Dit betekent konkreet 
dat geen enkel eentalig Vla
ming in de Brusselse diensten 
kan tewerkgesteld worden, 
echter wel eentalige Walen 
die dan ook overal de plak 
zwaaien. 

In Brussel X speciaal zijn 
de toestanden ergerlijk. Mr 
Deconinck verklaarde, bij 
herhaling getuige te zijn ge-
weejt van brutale behande
ling van Vlaamse agenten. 
Er stelt zich hier niet alleen 
een taalprobleem, maar even
eens een menselijk en sociaal 
probleem. Het gebeurt dik
wijls dat, tegen art. 550 par. 
6 in, eentalig-Franse nota's en 
onderrichtingen aan het per
soneel worden gegeven. Bij 
weigering om deze aan te ne
men, wordt aan de Vlaamse 
agenten een tweetalig toe
zicht opgelegd. Deze plage
rijen, vernederingen en zelfs 
straffen zijn er op gericht, de 
Vlaamse agenten in hun 
waardigheid te treffen en in 
hun loopbaan te breken. On
langs deed zich een hevig 
konflikt voor; sindsdien is de 
toestand Iets verbeterd, maar 
zeker nog niet opgeklaard. 

GEDEPONEERD 

BILAUWVCIET 
uit de druiven van de vtaamse gemeenten 

OVERIJSE-HOEILAART 
in do tscavallai 

EEN PRODUKT ISCA, 
H.R.aRU«>2ö3,272 INHOUD iSociAtoet. 

VOOR ALLE INLICHTINGEN : 

ANTWERPEN : A.BORGS, 36, Lanteernhofsraat 
Borgerhout — Tel. 30 04.23 

BRUSSEL : Walter Verheirstraeten 
95, KI. Molenstr.. Andeilecht T. 22.88.98 
83. IJzerlaan - Tel. 50749 

OOSTENDE : Jozef De Busschere-Decroos 
Torhoutse steenweg 218 

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

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

13, Léon Dujardinstraat - Tel. 411.83 



MIDDENSTANDSRU 
400 NIEUWE SUPERBAZARS 
De vorige regering (de katoliek-liberale koalitie) heeft de 
grendelwet laten vallen, de enige wet die de handelaar 
kon beschermen tegen de ongebreidelde uitbreiding van 
grootwarenhuizen en supermark ten . 
De zelfstandige arbeider en ambach t sman word t eveneens 
getroffen door de superbazars . In talrijke g roo twarenhui 
zen gebeur t het volgende : herstell ingen van schoenen, 
installatie van elektriciteit, fo to-opnamen enz, enz. A a n 
nemers van b o u w w e r k e n hebben reeds de publiciteit 
opgemerk t die door bepaalde g roo twarenhuizen gevoerd 
word t voor het b o u w e n van huizen, villa 's of bunga lows . 

MEDE DANK ZIJ P.V.V. 
Wat oneerlijke mededin

ging betreft berust onze wet
geving op een verouderde en 
beslist onvoldoende wetge
ving, nl. de bepalingen van 

Dank zij C.V.R-Liberalen 
In 1961 : 100 nieuwe 

grootwarenhuizen en su
permarkten. 

Van 1962 tot 1963 : 300 
nieuwe grootwarenhuizen 
en supermarkten. 

Van 1955 tot I960 : ver
hoging met 50 % van de 
omzet der grootwarenhui
zen. En thans ? Twee maal 
meer ? Drie maal meer ? 

artikel 1382 en volgende van 
het Burgerlijk wetboek, de 
wetten van 24 mei 1854, van 
1 april 1879 en de Besluitwet 
van 23 december 1934. Elke 
poging tot verbetering wordt 
stelselmatig geweerd. 

Deze leemte in onze wetge
ving, alsmede de fiskale be
gunstiging hebben tot gevolg 
dat België « het land van be
lofte » is geworden voor de 
grootwarenhuizen en super
markten; in geen enkel land 
van West-Europa worden aan 
deze instellingen zulke verre
gaande vrijheden en begun
stigingen verleend. 

Het gevolg : in 1961 kwa
men er meer dan 100 nieuwe 
bij en van 61 tot 1963 zuUen 
er nog meer dan 300 opge-

DIENSTBETOON 
ANTWERPEN 

Volksvcrtegcnw. 
R. Mattheyssens 
ANTWERPEN 

Elke 1ste maandag en 3de vril-
dag vanaf 20 uur m Peter Benoit, 
Pranknjklel 8. Antwerpen 

R. Mattheyssens volksvertegenw 

BOOM 
Elke 2de maandag v d. maand 
Frans de Schutterstraat n . 

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

MECHELEN 
Elke 3de maandag van 19 uur 30 

tot 20 uur 30 m « Opsinjoorke » 
(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 . DE CONINCK 
HAACHT 

Elke tweede maandag der maand 
c De Wielewaal ». volksvert D de 
Coninck 
< De Wielewaal ». M Pelgrims. 
LEUVEN 

Elke 2de maandag der maand 
rond 19 uur. m het lokaal « Cris
ta! » Parijsstraat 12. M. Daniel 
Deoonmck. volksvert 
ST MARTENS BODEGbM 

Elke eerste donderdag vanaf 20 
uur m het lokaal : « In de Sar-
ma », volksvertegenwoordiger D 
Deconinck, Achilles Van Malderen 

LIMBURG 
SENATOR 
DIEPENDAELE 
GENK 

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

fii cafe Hoevezavel te Water
achel. 

HASSELT 
Elke 4de vrijdag van de maand 

van 15 uur tot 16 uur 15 Senator 
Diependaele. 

Hotel Warson Stationstraat 
EISDEN 

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

In hotel De Valk, Oude Baan. 
NEERPELT 

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

Hotel Neuf. Stationsplein 

WEST-VLAANDEREN 
Senator Diependaele 
BRCGGt 

Elke 2de vrijdag van 15 uui ?0 
tot 16 uur 30 cafe Vlissinghe. se 
nator Diependaele 
KORTRIJK 

Elke 2de vrij o v d maand van 
18 uur 30 tot 19 uur 30 cafe Bel
fort Grote Markt 52 telefoon 056-
202.25 senator Diependaele. 

Volksverf. Wouters 
DIKSMUIDE 

ledere Iste maandag vanaf 19 
uur in net « Vlaams Huis » IJzer 
laan 83 volksvert Dr Wouters 
KORTRIJK 

1ste maandag van 16 tot 18 uuj 
Vlaams Huis Groeninghe. Dr Wou
ters. 

richt worden. Het zakencij-
fer van deze grootwarenhui
zen met al hun bijhuizen en 
afdelingen steeg met 50 % in 
de periode van 1955 tot 1960; 
voor 1961-1963 zal het waar
schijnlijk verdriedubbelen. 

Niet alleen treft de rege
ring geen enkele maatregel 
maar de opening van groot
warenhuizen geschiedt in 
aanwezigheid van ministers; 

radio en T.V. worden ter be
schikking gesteld om super
markten met hun aanlokke
lijke inrichting tot in alle 
hoeken van het land bekend 
te maken. De middenstands
bedrij yen worden echter van 
het scherm geweerd. Zo is de 
toestand ! 

We willen de middenstan
ders nog even waarschuwen 
tegen de politieke midden
standsbonden die in het 
vaarwater van hun partij 
lopen en aan hun plicht te 
kort komen. 

Vooral willen wij de mid

denstanders waarschuwen 
tegen de P.VV. 

Deze P.V.V. hengelt thans 
naar de middenstanders en 
verwijt de regering vele t e 
kortkomingen. Goed ! Maar 
toen de P.V.V.-ers mede re
geerden, wat dan ? 

Middenstanders vergeet 
nooit dat deze P.V.V.-ers me
de verantwoordelijk zijn voor 
het afschaffen der grendel-
wet, de enige wet, die de mid
denstand beschermde tegen 
de ongebreidelde uitbreiding 
der grootwarenhuizen 

HALFBETAALD VOOR WERK MET GROTE VERANTWOORDING 

Arbeiders hij Loodwezen benadeeld 
VRAAG VAN REIMOND MATTHEYSSENS 

aan de uitkijk Onze volksvertegenwoor
diger R. Mattheyssens stel
de volgende vraag aan de 
heer Bertrand, Minister 
van Verkeerswezen : 

Ik verneem dat 5 arbei-
ders-vliegers te werk ge
steld te Vlissingen o.a. 
volgende werkzaamheden 
te verrichten krijgen : 

1) Het bijhouden van 
alle administratie in ver
band met de sleepvaart, 
inbegrepen het vertrek en 
de aankomst van alle zee-
rivier- en kanaaMoodsen. 

2) Het bedienen van 2 
telefoons, een radio-zend 
en ontvangstpost, een 
V.H.F.-post en een bord 
met 100 toetsen; om de 
verbinding met verschil

lende havens en redeboten 
te verzekeren. 

3) 's Nachts het nemen 
van beslissingen, volledig 
op eigen initiatief, het op
vragen of het. verplaatsen 
van loodsen uit de 6 cate-
goriën naar gelang de 
noodwendigheden. 

4) Het doorgeven van 
berichten omtrent de 
zichtbaarheid (bij mistig 
weer om het uur) waarop 
gesteund wordt om vanuit 
een centrale, radiografisch 
het gehele verkeer op de 
Schelde te regelen 

5)Het opstellen en ver
zenden van telegrams. 

• '"^) 'Cöïitr 'óle" över de 
boeien, het doorgeven van 

Heerlijk 

ByiUPUNI 

leven T ipen inbouwklaar v o o r iedere 
wagen . S t roomsparend - bedrijfzeker -
klankrijk. Inlichtingen en dokumenta t ie 
bij u w verdeler of bij Radelco : Italielei, 
179 A N T W E R P E N . Tel : 31 .16 .56 . 

A A N 12 V L A A M S E S T U D E N T E N ! 

Mijn laatste aanbod tegen minder dan de halve prijs : 
voor 100 F, 12 brochures over een beknopte technische stu
die van de Nederlandse taal (met ingeplooide tabel 40 x 60 
cm. HET ALFABET EN ZIJN TOEBEHOREN), onbekend in 
Vlaanderen, daar de hogere instanties ze reeds 2 jaar ver
zwegen, waarschijnlijk omdat ze de eenheid in onze moe
dertaal terdege dient. - Losse tabellen, ongeplooid (25 st. 
voor 100 F) , om uit te hangen in studiekamer, klas enz. -
Uw storting op volgend adres : R. Nopens (567) Opladen-
Rijnland, Ophovener str. 9, Duitsland. 

(In geval van briefwisseling, 6 F port a.u.b.) 

1 MAZOUT 
Gasoil Zone O 
Lichte stookolie 

Zone O 

Minimunn 1.000 l. 

K W A 1. • I 
en 

H O Ë V Ë E 1. H 
g s w a a r b o 

BECO 
• 
• 
• 

MORCKHOVENLEl 
BORGEOHOUT 
TEL 32.27 12 

2.08 F 

1.64 F 

E 1 1 

E I D 
r s d 

50 

berichten 
toren. i 

Verschillende van deze j 
verrichtingen vereisen | 
scherpe waarneming en | 
bestendige waakzaamheid.: 
Zij sluiten een hoge ver- j 
antwoordenjkheid in daar j 
een tekortkoming ramp- i 
spoedige gevolgen kan | 
hebben, er zijn dan ook \ 
strenge straffen voorzien j 
voor hem die in gebreke j 
blijft. i 

I 

Het is dan hoogst ver- \ 
wonderlijk dat dergelijke | 
verantwoordelijke posten | 
worden toevertrouwd aan | 
ongeschoolde handlangers. 

Het is hoogst verdienste
lijk voor deze arbeiders 
dat zij deze verrichtingen 
tot voldoening presteren, 
wat dient afgeleid uit het 
feit dat zij sinds 1957 de
ze werkzaamheden ver
richten. Het is dan ook 
volkomen onaanvaardbaar 
dat hiervoor een maximum 
loon van 58.000 F per jaar 
wordt uitbetaald. 

Bovendien kunnen deze 
arbeiders niet genieten 
van een Belgisch zieken
fonds, en zijn zij verplicht 
zich particulier in Neder
land tegen ziekte te ver
zekeren. 

Daarenboven is tenge
volge van de revaluatie 
van de gul-'-^n in april 
1961, hun reeds te lage 
loon met 5 % aan koop
kracht verminderd. 

In het belang van de 
dienst, en uit elementaire 
rechtvaardigheid lijkt het 
mij vanzelfsprekend dat 
deze arbeiders worden be
zoldigd naar de aard van 
hun werk en de zware ver
antwoordelijkheid die zij 
hierbij te dragen hebben. 

Ik verzoek dan ook de 
heer Minister deze arbei
ders gelijk te stellen met 
personeelsleden van hoge
re rang. Ik verwijs hierbij 
naar een gelijkaardig ge
val, gepubliceerd door zijn 
deoartement in « Vraaren 
en Antwoorden »' van 6.3. 
62t Hier wordt de hogere i 
wedde van bureauchef j 
« toegekend sinds 1956 aan i 
twee vrouwelijke perso- | 
neelsleden van de N.M B S. i 
gerechtvaardigd door in- i 
achtneming van de De- j 
laiigrijkheid van de func- | 
ties en hun verantwoor- | 
delijkheden ». i 



^fi 
DE VOLKSUNH 

HOMAS 

BACKER 

f HOMAS De Backer werd te 
Mol greboren op 3 april 1892. Zijn vader was on
derwijzer en dat zou hij ook worden. Hij deed 
zijn normaalonderwijs te Malonne, in het Frans 
natuurlijk. Er was toen nog geen taalwetge
ving... en dat stond goed. 

Dat belette niet dat Thomas een goed onder
wijzer werd te Mol, even voor de oorlog van 
1914-18. Spoedig vervoegde hij het leger; ik weet 
niet of hij tot de frontbeweging behoorde, maar 
dadelijk na de oorlog was hij een der leid«rs van 
de Vlaamse oud-strijdersbeweging in de Kem
pen, waar hij weldra een der welsprekendste re
denaars werd op alle Vossenfeesten, samen met 
Mgr Cruysberghs, Marcel Dox en andere. Onder
tussen had hij zijn onderwijzerstaak opnieuw 
opgenomen en was hij opgemerkt door de lei
ders van de Katolieke partij om zijn welspre
kendheid. Reeds in 1919 en ook in 1921 stond hij 
als vierde kandidaat en eerste plaatsvervanger 
op de Kamerlijst te Turnhout. Beter meetingist 
hadden zij bezwaarlijk kunnen vinden. 

Maar de flamingantische Vossenleider stond 
op een onverkiesbare plaats. 

fjO kwam dan 1925, de eerste 
normale verkiezing na de oorlog. De Vlaamse 
oudstrijders waren ontgoocheld doordat van de 
Koninklijke belofte weinig te bespeuren viel. 

De vernederlandste Gentse Hogeschool werd 
eerst opnieuw franstalig en in 1923 kwam 
de « Nolfbarak » met haar half en half 
sisteem. De aktivisten werden zwaar ver
oordeeld en de Ruwaard der front-beweging 
voor de verkiezingen van 1921 in beschul
diging gesteld. De Vlaamse Kamergroep, onder 
leiding van Frans van Cauwelaert, was be
neden alles en kon de oorlogsverdiensten van 
de Vlaamse 80 % van het IJzerleger niet 
renderend maken 

De Vlaamse frontbeweging werd frontpartij, 
en streed onder Vlaams-Nationale vlag op 
eigen lijsten. 

Thomas De Backer voelde zich niet thuis in 
het konservatieve gedoe van zijn partij : onder 
druk van zijn Vossen-vrienden en onder impuls 
van de studentenleiders uit de Kempen, waagde 
hij de sprong in 1925 en kwam met een afzon
derlijke lijst op, onder de benaming « Katoliek« 
Vlaamse Volkspartij », op nationalistische grond
slag. Dat was voor Thomas een zware beslissing. 
Hij zette zijn toekomst als onderwijzer op het 
spel. Er was geen partij , geen geld, geen man
schappen, niets dan een naam, maar die naam 
had een klank. 

^ [J de Vossen en de studenten 
heerste geestdrift en vertrouwen. Zij voerden 
naast Thomas de verkiezingsstrijd en Thomas 
werd rechtstreeks verkozen. Het Vlaams Natio
nalisme had zijn intrede gedaan in de Kempen. 

Redenaar, bezieler, organisator; jong en geest
driftig bouwde Thomas zijn partij uit. Het week
blad « De Nieuwe Kempen » kwam dank zij de 
grote steun van Jan van Mierlo tot stand. Over
al werden « Vlaamse Wachten » opgericht, eerst 
in de grote gemeenten Turnhout, Mol, Geel, 
Herenthals; geleidelijkaan in de andere, zodat in 
1929 in elk der 59 gemeenten een groep paraat 
stond om Thomas te helpen. Van deze ver
kiezingsstrijd heb ik de schoonste herinnerin
gen. Als partij sekretaris en redaktiesekretaris 
van de «Nieuwe Kempen» heb ik die naast 
Thomas en Tuur Heylen, Edm. van Diern, Dr 
Spaenenborgh en zovele anderen kunnen voeren. 

door 

Dr. Leo Wouters 

tot een overwacht sukses. Thomas verhoogde 
zijn stemmenaantal met vele duizenden. Van 
Dieren werd senator verkozen. Tuur Heylen, 

Dr. Spaenenborgh, J an Smets en ikzelf provin
cieraadslid en Jan van Miéj-lo uit Turnhout 
werd met onze stemmen provinciaal senator. Zo 
stonden er 7 mandatarissen in het arrondisse
ment Turnhout. Dat was de konsolidatie van 
het Vlaams Nationalisme. Te meer dat ook in 
Limburg Romsee en Dr Ballet Kamer-lid wer
den en verscheidene provincie-raadsleden de 
provincieraad van Limburg betraden. 

tlEI ;T werk dat Thomas van 
1925 tot 1940 verzet heeft, grenst aan het fantas
tische. Zijn dienstbetoon was over heel de Kem
pen gespreid. Duizenden hebben hem komen 
opzoeken op zijn zitdagen en bij hem thuis. 

De dagen dat hij niet naar het Parlement 
ging, hield hij ergens zitdag of vergadering. Hij 
verzorgde daarbij zijn weekblad en zijn brief
wisseling, alles met de hand geschreven. 

Als men dan weet dat al zijn verplaatsingen 
moesten gebeuren met de treintjes en stoom-
trammetjes of per fiets, dan kan men zich re 
kenschap geven van het leven dat Thomas heeft 
gehad in die jaren. Toen we eens samen op mee-
tingtocht te gast waren bij een hoofdonderwij
zer, liet hij zich onbewust ontvallen : « En zeg
gen dat ik zelf eok zo'n rustig, aangenaam le
ventje zou hebben kunnen leiden ». De rust en 
de sfeer van dit schoolmeestershuis had hem ge
troffen, terwijl hij dag voor dag rusteloos werd 
opgejaagd. 

[J elke verkiezing glansrijk 
herkozen, kwam door de rampzalige oorlog de 
vernietiging van zijn werk. 

Werkloos toezien kon hij echter niet. Hij werd 
burgermeester te Mol en voorzitter van Winter
hulp, later lid van de Bestendige Deputatie tot 
op het einde van de oorlog. Politieke aktiviteiten 
moesten wegens zijn bezigheden stilgelegd wor
den, maar als provinciaal voorzitter van de kul-
tuurraad voor Vlaanderen heeft hij prachtig 
werd geleverd. 

De na-oorlog zou hem zwaar treffen. Niet om 
wat hij gedaan had tijdens de oorlog maar om 
wat hij was en geweest was gedurende vijf 
en twintig jaren van strijd voor zijn volk, 
werd hij ontzettend zwaar gestraft. 

De Kempische voorman moest voor goed 
afgemaakt worden. Zes lange jaren kerkerstraf 
knakten zijn gezondheid, maar zijn overtuiging 
niet. 

Stil leeft Thomas met zijn trouwe en lieve 
echtgenote in zijn geboorteplaats Mol, geacht 
door al zijn medeburgers. 

Moge hij nog vele jaren van gezellige rust ge
nieten, met zijn kinderen en kleinkinderen, we
tend dat een talrijke vriendenschaar hem nooit 
vergeten zal. 

AFRIKAANSE LOTERIJ 
• 

SPECIALE PAASTRANCHE 19 6 2 1 
• 

EEN HOOG LOT VAN 5 

l O . O O O . O O O 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 E 
• 

Het biljet : 200 F Het tiende : 21 F • 

T R E K K I N G : ZONDAG 15 APRIL 1962 1 
• 

DE NIEUWSTE MODELLEN VOOR HET 

KOMENDE SEIZOEN 

KASTKLAAR 14,50 F per kilo 
HALFKLAAR 12,50 F per kilo 
WINDOROOG 7,50 F per kilo 
20 % korting voor proefwas 

Voor dienst kastklaar 
en halfklaar. 

Wast«rl| l»Citf:eCT4 

I Paardenmarkf, 20 

Anfwerp«n~-
Tel. 32.27.12 

Houder van een technisch 
wasbrevet < Cenetra > 

waarborg voor minimufn tieet 
en hoge witheidsgraad. 

Voor lezers en toekomstige lezers 
van d* Volksuni», voor 

Antwerpen en randgemeenten, 
ook na 6 uur '» avonds. 


