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E.G.K.S.-CIJFERS OYER
GEUNERYOL
HET
DE VLAAMSE MONOPOLIES

V e r l e d e n week gaven w e o p deze plaats de cijfers over
het arbeiderstekort in heel W e s t - E u r o p a en het arbeidersoverschot in V l a a n d e r e n . D a a r u i t bleek dat de V l a a m s e
w^erkloosheid in g a n s E u r o p a een uniet verschijnsel is.
Maar V l a a n d e r e n heeft, naast de werkloosheid, n o g e e n
a n d e r m o n o p o l i e : dat der mobiliteit.
D e E . G . K . S . heeft zopas een studie gewijd a a n de m o biliteit der arbeiders in de E u r o p e s e EJtonomische G e m e e n s c h a p . De rezultaten e r v a n , neergelegd in n u c h t e r e
cijfers, o n d e r s t r e p e n eens te meer dat V l a a n d e r e n wel
degelijk het sociaal-ekonomisch noodgebied bij uitstek in
de ganse G e m e e n s c h a p is.

HiH Europees
De E.G.K.S. heeft h a a r onderzoek uitgestrekt
over
1.468.000 arbeiders, waarvan
60 % tewerkgesteld zijn in de
kolenmijnen, 36% in de ijzeren staalindustrie en 3 % in de
ijzermijnen.
Uit de statistieken van de
E.G.K.S. blijkt dat circa 1%
van de arbeiders, die in BelTAALINCIDENTEN TE
ANTWERPEN (BLZ. 5)

mruw

O p h e t « A p p è l 62 » v a n d e C . V . P . , dat te Brussel p l a a t s g r e e p o p 1 I april jl., v e r k l a a r d e v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e Saeger o . m . : W i j leiden de V l a a m s e strijd ». V a n deze
d o o r de C . V . P . en speciaal door de C.V.P.-ministers geleide V l a a m s e strijd is het beleid v a n P . W . Segers o p
L a n d s v e r d e d i g i n g een s p r e k e n d voorbeeld. Deze «leider))
laat zich bij iedere b e n o e m i n g in het hoger kader als een
schoolkind m a n o e u v r e r e n door de W a p e n k o m i t e e s . Hij
is d a a r e n b o v e n d r u k d o e n d e , enkele t o t n o g t o e op taalgebied gezonde diensten v a n het Leger totaal te verfransen.

MAIS om, MON GENERAL!
werkloosheid van het Vlaams
burgerlijk personeel.
Er is de vervanging van Robyns als hoofd van de Zeemacht door de Waal Petit
jean.

Severs

poldsburg. De Minister doet
alsof dit Frans onderwijs,
waartegen heel Vlaanderen
zich verzet, reeds een voldongen feit is.
Er zijn tenslotte de jongste
driemaandelijkse promoties.
Minister Segers bevorderde 68
hogere ofiicieren waaronder,
volgens zijn beweringen, 22
perfekt
tweetaligen. Zelfs
wanneer men de cijfers aanvaardt, dan nog is het een
schande ! De cijfers zijn echter alles behalve juist. De
tweetaligheid in het leger is
een fiktie : Franstalige officieren moeten slechts een
mondjevol Nederlands kennen om door te gaan voor
«parfait bilingue». Neder-

Schandaal op landsverdediging
Er is
maand
stuurd,
worden
richten
len te

gische
E.G.K.S.-bedrijvea
werken, meer dan 100 km per
dag afleggen. In Frankrijk,
Italië en Luxemburg
komt
pendelarbeid over een derge*
lijke afstand niet voor. In
Duitsland bedraagt het percentage 0,1%.
Zulks komt dus er op neer
dat pendelen over meer dan
100 km afstand in België
tienmaal meer voorkomt dan
in eender welk West-Europeea
land.
De E.G.K.S. verschaft spijtig genoeg geen cijfers over
het pendelen op kortere afstanden. Wel is de statistiek
van de gebruikte vervoermiddelen zeer leerzaam. Ongeveer 1/3 der abeiders die bij
het onderzoek waren betrokken, maakt gebruik van geen
enkel verkeersmiddel; zij vinden dus werk vlak bij huis.
Slechts 11% arbeiders maakt
gebruik van de trein of enig
ander openbaar vervoermiddel. In België is het net a n dersom : 35% der Vlaamse
arbeiders gebruiken een openbaar vervoermiddel.
Dat de mobiliteit in België
een
praktisch
uitsluitend
Vlaams verschijnsel is, hoeft
wel niet te worden bewezen.
H e t werkliedenabonnement
is, blijkens de gegevens van de
E.GKS., m België uitzonderlijk duur, In de landen der
Gemeenschap
wordt voor
45,3% der
pendelarbeiders
door de werkgevers tussenbeide gekomen in de kosten
van het vervoer. Dit percentage wordt m België op verre
na niet bereikt
Tien maal meer pendelarbeid over afstanden boven
100 km en tientallen maal
meer pendelarbeid over kleine afstanden : Vlaanderen
staat eens te meer bovenaan
de Europese zwarte lijst.

VLAAMS LEIDER :

Minister P.W.

Er is de zaak van de Militaire Hoofdapotheek te Antwerpen. Deze zou overgebracht worden naar Doornik.
I n juli 1963 moet een nieuwe
korpsoverste worden benoemd
en de overbrenging naar
Doornik zou de benoeming
van een Franstalige vergemakkelijken. Er staan nog
andere verhuizingen op het
programma : het depot van
leper en de bazis van Wevelgem gaan eveneens n a a r
Wallonië. In al deze gevallen
betekent verhuis meteen de

pendelrekord

de nota die een paar
geleden werd rondgewaarbij schikkingen
genomen voor het opvan Franstalige schoBrasschaat en Leo-

landstalige
officieren
die
vóór 1935 de Militaire School
verlieten, hebben hun studies
naturlijk in het Frans gedaan
vermits de Vlaamse
sektie
maar dateert van dat jaar.

Maar de grote meerderheid
heeft na 1945 de kans gehad
om bfj het majoorsexamen te
kiezen voor het Nederlands.
Deden zij zulks niet — en voor
de meerderheid was dat het
geval — dan gaven ze blijk
van een mentaliteit die nog
ergerlijker is dan die van
hun Waalse kollega's.
De waarheid is dat Minister
Segers 57 Walen en slechts 11
Vlamingen heeft benoemd.
Hij heeft deze benoemingen
doorgedreven nadat zijn eigen katholieke bladen hem
wekenlang hadden gewaarschuwd. Hij heeft ze doorgedreven ondanks het protest
van
verschillende
grote
Vlaamse verenigingen.
Het rezultaat van de benoemingspolitiek van Segers is
dat thans de verhoudingen in
het hoger officierenkader nog
wat ongunstiger zijn geworden : 1.428 Franstaligen tegen
234 Nederlandstaligen.
Nog wat « leiding van de
Vlaamse strijd» en we zijn er
helemaal. Bij een eentaligFrans officierenkorpi
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ZEELIEDEN
Geachte Heren,
Ik heb met genoegen de leportage van Staf de Lie m het V U mimmer van zaterdag jl gelezen,
beü effende het schandaal op sociaal gebied van de Zeevaartschool
Ik heb 10 maanden als kokleerling de H Zeevaaitschool bezocht,
om dan te worden aangemonsterd
op een schip
Wat Ik betreur is dat dis- H
volksvertegenwoordiger
met
m
contact Is gekomen met leerlingen
van de ondergeschikten ttz
matrozen en de kokschool
Het zou zeer Interressant zijn
te vernemen hoeveel uren daags
men moet werken, hoeveel men
moet betalen vooi een volledige
(OTinodige) uitrustmg en wat er
dan nog moet gedaan worden na
het werk
Ik ben er vast van overtuigd dat
U verstomd zou staan
Dat U door de Directeur en de
andere hooggeplaatsten zo goed
•werd ontvangen, is zuivere logica
er mocht immers niet tsveel aan
het licht komen '
Goddank, het is toch gebeurd'
Leve de V ü '
Nu ik ongeveer 2 jaar vaart achter de rug heb zou ik U zoveel
kunnen vertellen over die warboel
Tot verleden week trok niemand
er zich iets van aan, zelfs niet die
fameuze bond der wegmannen op
de Paardemarkt
Och, lafcsn we er onze tijd n et
aan verhezen
Heren, ik besluit met mijn spe
elale dank te betuigen aan Volks
vertegenwoordiger
Mattheyssens
en de redacteur Staf de Lie
Aanvaardt mijn warme zeemans
groet alsmede mijn Vlaamse V U groet.
Een 18-jarige zeeman
Bedaiktie : Wees j^nist, we ver
geten de gewone zeelui niet!

UITZONDERING
Geachte Ptedactie,
Langs de pers verneem ik dat
minister Leburton bi] zijn beruchte pensioenwet een K Besluit zou
laten verschijnen waarvan een
clausule uitzonderingsmaatregelen
voorziet voor personen die tot een
duitse nulitaire - paramilitaue of politionele formatie behooid
hebben, ofwel die als staatsburger
wegens hun gedrag tijdens de bezetting straffen hebben opgelopen
Deze maatregelen komen hier op
neer, dat betrokken personen later, en voor velen nu reeds geen
volledig pensioen zullen kunnen
trekken zeker met diegenen di© m
een formatie (zie hoger) dienst
genomen hadden, want voor hen
werden geen jjensioenbijdragen
gestort, tenzij bij een Duitse instelling
Waar hebben wij het nu ?
Heeft deze regering ons niet de
<^lossmg van de Repressie beloofd ? Leven wij nu werkelijk m
1962 en zit alleen nog minister Leburton met zijn gedachten m 1945'
Heeft die dolle vervo'gmswoede nu
nog niet lang genoeg geduuid'
Heeft de « Raad van St^te » daaiover advies gegeven '
Zijn dan « alle Belgen met meer
geluk voor de Wet » '
Heeft het haatdragende België
nog niet genoeg met rode kaken
gestaan voor het hof te Straatsburg I
Wil men die vele duizenden nu
opnieuw nijpen en achteruit stellen met bijkomende straffen die
In geen enkele wet voorzien wa
ren op het ogenblik van de feiten,
opdat die mensen ook nog op hun
levensavond aan den lijve zouden
voelen dat « La Plandre se sen
te aimee » Of denkt die rode
Waalse haan met m de eerste
plaats aan die ve'e schone Vlaamse Idealisten die meenden voor
t Outer en Heeid » te moeten optrekken tegen het goddeloze communisme ' Hoe rijmt minister Leburton dat te samen met de :
« Rechten van de mens » ? of is
dat soms geen wet met terugwerkende k l a c h t '
Ik meen dat 7ich hier een
krachtdadige aktie opdrmgt aan
onze verkozenen Het indienen
van het Amnestievoorstel was een
prachtige daad, maar hier ktmnen de t>estaansmogehjkheden van
duiz-^den rechtstreeks verdedigd
worden.

Kan onze paitij — mdien dooi
de kortzichtigheid van bepaalde
hoera-patuotten tot het uiterste
moet gegaan woiden — deze zaak
met voorlegg='n aan het Hof vooi
de « Rechten van de Mens » dit
in naam van hondeiden leden en
van duizenden n Vlaanderen die
stiaks ook aan onze zijde zullen
staan om daar te Straatsburg
voor het foinim van gans de be
schaafde wereld de wettigheid van
zulke uitzonderingsmaatiegelen te
betwisten en om daar het recidivisme van de Belgische ultras in
zake letroactieve wetten te doen
vaststellen M i moet ei vooi
rechtsgeleeiden een mooi stuk
werk \ an te maken zijn In al e
landen van Europa werden of wor
den Amnestiemaati egelen, afge
kondigd voor ooilogsfeiten alleen
in dit kleine land — klein onder
alle opzichten — dat geregeeid
wordt door Cliiistelijke en vnj
zinnige humanisten wil men na
bijna 20 jaar ni«^uwe bijkomende
en onwettige lutzondermgsmaat
1 egelen ti effen
De franskiljonse heer Lefevrt
heeft als voorzitter zijn paxtij van
de ene nederlaag naar de andeie
gevoerd, als iegeringshoofd doet
hl] thans schitterende pogmger
om diezelfde C V P bij de volgen
de verkiezingen van de eerste naar
de tweede plaats te voeren Reeds
springen vele reactionaire ratten
van het zinkende schip om op de
opgekalfaterde P V V -schuit een
tijdelijk veiliger onderkomen t^
vinden terwijl de ogen van dui
zenden Vlaamsgezinden geopend
worden door de jammerlijke half
slachtigheid van de zogenaamde
« Vlaamse vleugel » lees Jan Veroken Ousters, Van Bislande en
Co Ook deze nieuw voorziene
maatregel waai tegen het ACV
schuchter opmeikt • « dat hij niet
zou mogen van toepassing zijn op
de In eerherstelden » ook deze uitzonderingsmaatregel zal de C V P
bij de volgende verkiezingen duizenden stemmen kosten van hen
wier ogen eindelijk zullen open
gaan en die zullen mzien dat men
m de « grote partijen » nooit wil
of kan vergeten Wij zullen ei
vast de aandacht va\ betrokkenen
op vestigen en er de nodige ruchtbaarheid aan geven ! Die heien
zijn te platbroekig Dat most vet
anderen De VU kan dat doTi
veranderen '
MR - Lier

TAALGAAFHEID
G«achte Redaktie,
In het taa'tuintje van « De
Standaard van de 28 ste febiuari
11 staat dat de vernederlandsing
van de voetbalsport uitgegaan is
van de puristisch gezinde dagbladschnjvers en met van bet volk
Als ZIJ dat hebben ijereikt niei,tegenstaande de Engelse teimen
algemeen m gebniik waren — en
ere zi] hen — dan zijn de andere
dagbladschiijvers des te meer te
laken omdat zij (en met het volk)
verantwoordehjk zijn voor de ver
basterlng van onze mooie en rijke taal

MAATKLEDING

Niet zodra begmt er een onder
hen een nodeloos vreemd wooid
te gebruiken of hij woidt zonder
v^iwijl nagevolgd door de anderen vooi al als hij een vooi aanstaande plaats bekleedt
En dan heet zulks dat dit woord
gemeengoed is geworden, hoewel de gewone man het niet bezigt, en dat is zeker het geval met
de huidige modewoorden
De betiokken taaltuimer maakt
ei de zuiveraars een verwijt van
dat ze met onmiddellijk begrijpen
Of is het maar een terechtwijzing of een afstraffing omdat hij
zelf laat t)€gaan ?
Er zijn er echter wel maar te
weinig m aantal en zij worden
dan
ook wandelen
gezonden
(waarschijnlijk uit gekrenkte e'genliefde) zoals dit gehemde met
steller dezes toen hij de redakttie
van « De Sandaard » er op wees
dat er steeds overbodige vreemde
woorden en zelfs titels m dit blad
voorkwamen « Alleen de lijn
kwam in aanmerking », weid hem
geantwoord
Onthutsende uitvlucht, voorwaar '
De m vorig schiijven van steller dezes aangehaalde uitspraken
van gezaghebbende schrijvers zijn
daartoe doeltreffende middelen
En misschien wel de belangt ijksbe reden is dat de eenmaking van
Europa een scherpe mededinging
op ekonomisch gebied zal ontketenen en dat dus onze arbeiders,
over wier belangen wi] zo bekommerd zijn (en waarmede overigens, die van de andere staten samengaan) in haar opleiding met
gehmderd mogen worden door het
belasten van him taal met overbodige vreemde woorden
V - Mechelen

Hieronder staat er een mschiijvmgsformulier afgedrukt om aan
te sluiten bij het alle - problemen
- oplossende syndikaat
Hieronder staan nog due artikelen, waarin wordt uitgedrukt,
« hoe bij de hands de A C V vertegenwoordigers zijn, als het handelt over de lonen van de greonsarbeiders (sic) »
Laten we dit zinnetje nu niet
dubbelzmnig opvatten, en om eerlijk te zijn, moeten we bekennen,
dat de bewuste dne artikelen werkelijk a^er optx)uwend zijn voor
de noden van de grensarbeideis
Maar hierbij dient toch wei aangestipt dat de vei diensten van de
onderhandelmgen met de « Maastrichtse aardewei kfabrieken » —
verreweg het voornaamste van de
drie opgesomde verrichtingen —
niet m de eerste plaats te danken

zijn aan het AC V, maar wel aan
Nederlandse Kristelijke syndikaat,
St Willibrordus (hetgeen zijzelf,
om eeilijk te zijn, in het aitikel
ook wel terloops vermelden)
De twee andere besproken zs^
ken zijn helemaal met af te kei*len — integendeel — maar ze zijn
toch nogal langs de enge kaat
aangepakt, er zullen niet veel tuv
beiders zijn, die daar kunnen gebruik van maken Zou het ACV,-!
er niet beter aan doen, om een
rechtvaardige en knstelijke regeling te vinden voor de pensioenen
en de geboorte-premie's
Mag Ik deze brief dan besluiten,
met de hoop dat het ACV en alle andere syndikaten, eens met
recht mogen bij hun artikels ssetten : « Waar een arbeider staat,
staat zijn vakbond bi] hem »
B G - Lanaken.

Slecht *weer hij

ons!

IN TWEE WOORDEN
Waarde Redaktie,
Misschien wel m navolging van
de artikelenreeks in de VU aangaande de Grensarbe deis, is het
ACV ook ontwaakt
In de rubriek • « Syndikaal leven bij ons m- Limburg », wijdt
« De Volksmacht » van 17-3 62 in
haar editie voor Limburg ook een
bladzijde aan dit probleem
Een van haar hoofdtitels luidt •
« Het probleem m twee wooiden
en 3 cijfeis » Wel wel als dat
alles is, dan vraag ik me af waarom de Volksunie hier zoveel papier
heeft aan vuil gemaakt want die
lui van het \CV kunnen het weten want naast hun definitie van
« Het Probleem » staat er een
vraaggesprek afgedrukt, dat wel
erg schijnt bijgewerkt te zijn
Hierin noemt een wel gesyndi
keerde al zijn met aangesloten
kollega's maar lamzakken en profiteurs, want ook in Holland is een
syndikaat nodig Dat zi n wij ook
wel m en er zouden ook veel meer
Volksimie-sympatisanten gesyndikeerd zijn, als het ACV ook zonder Volksunie iets doet en zij niet
een synoniem zou zijn van de
CVP
Om dit kunststukje van schiijvelarij te besluiten, staan er de
volgende z nnen afgedrukt
« Maar met het syndikaat gaat het
wel 1
ook vooi de grensarbeiders '
daarom
Nu syndikeren ' »

In Spanje

schijnt de zon!f

Gronden met zicht op zee te koop.
In de mooiste streek van de
Middellandse zee
Inlichtingen:

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

volgens
tiypermoderne
methode
PERFEKTE PASVORM
PRIMA AFWERKING
SNEUE BEDIENING

TeL33 9165

Schuimrubbermatrassen
met
Gebrevateerde bedakkinslagan
(Brevet if 529768)

Ressort-matrassen
met Gebreveteerde karkastan
(Brevet i, 512767)

Gewatteerde bedspreien
Wollen dekens

G.BERGERS
Tel. 44641 en 44642
SINT-JANSVLin
IKIatne lunnai)
ANTWERPEN
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BLAD VATM DE V L A A M S N A n ^

De politieke toestand
E,(EN j a a r

na de verkiezingen,
tien maand na het aantreden van de huidige regering ziet de politieke toestand er verward en
zelfs slecht uit. De regering is vertrokken met
veel klaroen-geschal en stoutmoedige beloften.
Voor het einde van het jaar 1961 zouden een
ganse reeks problemen 'n oplossing krijgen. Ook
het probleem van de Vlaams-Waalse verhoudingen zou een definitieve oplossing krijgen. I n de
senaat herinnerde senator Duvieusart aan een
verklaring van minister Gilson : « Tegen Pasen
1962 zal er geen spraak meer zijn van het vraagstuk van de Vlaams-Waalse betrekkingen of a n ders zal er geen spraak meer zijn van Gilson ».
Pasen nadert maar er werd nog niets definitief
opgelost. Integendeel zijn de moeilijkheden en
de tegenstellingen in de schoot van de regerende
partijen en tussen de regerende partijen zo
groot dat het plan uitgedacht werd om het geheel der Vlaams-Waalse problemen te «bevriezen » en te verwijzen naar... een studiecommissie of een nieuw Centrum Harmei. Het is duidelijk dat dergelijk manoeuver een al te gemakkelijk middel is om de moeilijkheden te ontwijken
en de oplossing van de problemen eens te meer
te verdagen.

en aanvaardbaar te maken voor de Vlamingen.
Onze amendenanten werden bestreden en verworpen door de «goede Vlamingen» uit de
kleurpartijen.
Wat hebben deze « goede » Vlamingen tot nu
toe verwezenlijkt ? Bitter weinig !
Van de aangekondigde splitsing van het departement van nationale opvoeding en kuituur
in het teken van de kultuurautonomie is tot nu
toe niets terecht gekomen en alles laat voorzien
dat er niets van terecht komt. De socialistische
woordvoerders zijn formeel in h u n verklaringen.
Minister Van Elslande blijft adjunkt. Ook over
de splitsing van Nilos wordt niet meer gesproken... Men zoekt immers een «voorlopige» oplossing. Wij weten wat dit betekent.

H[ A A S T

<loor

D.

heeft het Centrum
Harmei gedurende jaren deze problemen grondig bestudeerd, uitvoerige verslagen opgesteld en
besluiten goedgekeurd. Sedert zijn er weer vele
jaren verlopen, doch met de verslagen en de besluiten van het Centrum Harmei werd niet in
het minst rekening gehouden. Nochtans behouden deze verslagen en besluiten h u n geldigheid.
Er is geen ernstige reden om op dit ogenblik
een nieuwe studiecommissie op te richten. De
problemen zijn voldoende bestudeerd. Er moeten
oplossingen komen. Het is evenmin aanvaardbaar dat de regering en de politieke partijen
h u n verantwoordelijkheid zouden ontvluchten.
De verantwoordelijkheid voor de oplossing van
deze problemen, die politieke problemen zijn,
ligt bij hen. Zij hebben jaren tijd gehad om op
h u n kongressen en in h u n studiediensten deze
problemen te behandelen. Zij hebben een programma, zij hebben kiesbeloften gedaan. Is dit
alles dan waardeloos ?
'ESTIJDS

dagelijks k a n

men

in

de Vlaamse pers artikelen lezen over ergerlijke
Vlaamse grieven, over schandelijke toestanden,
over onaanvaardbare benoemingen.
Wat is er gebeurd ? Niets. De « goede » Vlamingen zwijgen en stemmen stilzwijgend de begrotingen goed waardoor zij h u n vertrouwen in

7Hfi.7'^^^^^

de minister en de regering bevestigen. Het is
een ellendige en eentonige geschiedenis. Een geschiedenis van toegevingen en kapitulaties. Van
vertouwen in de « Vlaamse » minister kan er wel
niet meer gesproken worden. Wanneer thans de
Vlaams-Waalse problemen verwezen worden
naar een nieuwe commissie of een nieuw instituut, zal dit dan geen «vluchtmisdrijf» z i j n ?
Niet alleen een «vluchtmisdrijf» maar een bekentenis van politieke onmacht om deze problemen op te lossen en een nieuw argument
voor .. federalisme !

1 EN overstaan van de volledige en onloochenbare onbetrouwbaarheid van de
regering en van de Vlaamse ministers wat de
Vlaamse belangen betreft, neemt de Vlaamse
pers van C.V.P.-strekking t h a n s een standpunt
in en wordt er een taktiek aanbevolen waartegen scherp moet gewaarschuwd worden. De
Vooral vanwege de C.V.P. — de B.S.P. heeft
Vlaamse mandatarissen worden aangespoord
nooit veel belangstelling aan de dag gelegd voor
h u n « Vlaamse plicht» te doen en de wetsontde Vlaams-Waalse problemen — zou dit een onwerpen van de regering door het indienen van
begrijpelijke en onaanvaardbare kapitulatie en
amendementen te « verbeteren ».
bekentenis van onmacht zijn.
Wij hebben reeds de gelegenheid gehad om in
de praktijk te zien tot wat deze aansporing en deze taktiek leiden bij de behandeling van het
LET is gemakkelijk de voor-, eerste wetsontwerp Gilson in de Kamer. De verstanders van het federalisme te beschuldigen warring onder de C.V.P.-ers was onbeschrijflijk.
van «vluchtmisdrijf» omdat zij de problemen Noch de C.V.P. noch de Vlaamse Kamergroep
en een onmiddellijke oplossing ervan uit de weg van de C.V.P., noch het Komitee van Acht, hebben ten overstaan van deze belangrijke aangezouden gaan.
legenheid de elementaire moed gehad hun verDit is vooreerst, wat ons betreft, volkomen onantwoordelijkheid op te nemen, een duidelijk
gegrond want wij hebben niet alleen ten overstandpunt in te nemen en richtlijnen te geven
staan van alle gestelde problemen stelling gebij de stemmingen. Met opset werden de C.V.P.nomen en zelfs een reeks wetsvoorstellen ingemandatarissen volledig aan h u n eigen inzicht
diend in het parlement, m a a r onze pogingen om
overgelaten en de verwarring in de hand gea a n de problemen een oplossing te geven worwerkt. De amendementen ingediend door
den gedwarsboomd en tegengewerkt. Naar a a n Vlaamse CVP-ers, zoals de heren Van den Daele
leiding van de vastlegging van de taalgrens
en Kiebooms, mede op aansporing van de
hebben wij een dertigtal amendementen ingeVlaamse pers, werden op uitdrukkeUjke verzoek
diend om het wetsontwerp Gilson te verbeteren

Hl

van andere Vlaamse C.V.P.-ers, zoals Verroken
en De Saeger, verworpen !
De heren Van den Daele en Kiebooms werden
laffelijk in de steek gelaten, ook door dezelfde
pers, die het zover drijft hulde te brengen aan
Verroken ! Het is volkomen misleidend de verwarring in de C.V.P. zelf gelijk te stellen met
verwarring en gebrek aan eensgezindheid bij de
Vlamingen Ik heb er in mijn rede tijdens het
debat in de Kamer op gewezen dat de ruimste
eensgezindheid bestond bij ALLE Vlaamsgezinden, van Davidsfonds over Willemsfonds tot
Vermeylenfonds, dat alle Vlaamse kultuurverenigingen aangesloten bij de Aktiekomitee eensgezind waren. Doch dit eensgezind Vlaams standpunt werd in de Kamer verraden door de meeste Vlaamse C.V.P.-ers onder leiding van Verroken en De Saeger, en ook door de Vlaamse socialisten en liberalen. Het is dan ook onzin de
taalgrensvastlegging in haar huidige vorm voor
te stellen als een Vlaamse overwinning. Het is
integendeel een Waalse overwinning geworden
over gans de lijn. Alleen voor de Voerstreek
werd het regeringsontwerp gelukkig geamendeerd — het was een amendement van de Volksunie ! — maar het lot van deze streek blijft nog
onbeslist. Het gevaar blijft zeer reel dat ook de
Voerstreek nog verloren g a a t ! Dat zijn de bittere vruchten van de aanbevolen taktiek.
Deze taktiek is van Vlaams standpunt uit verwerpelijk. Zij is ingegeven door de bekommernis de regering geen moeilijkheden te berokkennen.
Men moet waarachtig geen politiek genie zijn
om te voorzien wat er zal gebeuren : bij de beslissende stemmingen zullen enkele Vlaamsgezinde C.V.P.-ers zich onthouden of tegenstemmen, maar er zal een meerderheid gevonden
worden om Gilson en de regering te volgen. De
gewraakte wetteksten zullen toch gestemd worden .Alleen zullen een aantal Vlaamse gekozenen 't Pontius Pilatus-gebaar kunnen herhalen
en h u n handen in onschuld wassen.

D

IT gaat niet op. Het is misleidend en bedrog t.o.v. de Vlaamse openbare mening. Het is onaanvaardbaar dat de Vlaamse ministers en dat de Vlaamse frakties van de regerende partijen, die onbetwistbaar het lot van de
regering in handen hebben, h u n macht niet gebruiken om de regering te beletten wetsontwerpen in te dienen die van Vlaams standpunt onaanvaardbaar zijn of om de regering te dwingen
deze wetsontewerpen te amenderen, vooraleer
het te laat is.
Het ogenblik is sedert lang gekomen om te
bewijzen dat men de Vlaamse problemen kan
oplossen (op voor de Vlamingen aanvaardbare
wijze !!! zonder federalisme. Het ogenblik is
sedert lang gekomen om zekere formele beloften, o.m. inzake kulturele autonomie en splitsing van het departement van nationale opvoeding en kuituur, waarvoor er geen wet nodig is
inzake zetelaanpassing, inzake vernederlandsing
van het bedrijfsleven .enz...enz... in te lossen.
Wat belet de heer De Saeger, voorzitter van de
Vlaamse C.V.P.-fraktie in de Kamer, een ultimatum te stellen aan de regering ?
I n feite zien wij dat de Vlamingen slag op slag
toegebracht wordt (zie .om. de bevorderingen in
het leger door minister P.W. Segers ! ) . Er moet
klaarheid komen. Aan de dubbelzinnigheid en
de misleidinf moet een einde komen.

H VOUUMMI
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MEER DAN TIJD

JAN VAN EDENGEN

In een onlangs artikel (maandag
2 april) schreef Syndikalist in de
Volksgazet dat ook de vakvereniging
er alle belang bij heeft zich in te zetten voor een universiteit te Antwerpen omdat de arbeiderskinderen in
grotere getale zouden studeren. Het
wordt tijd dat de ogen van onze vakverenigingen eindelijk opengaan. Wil
men dat de arbeiderskinderen meer
gaan studeren dan moet men de universiteit bij hun deur brengen.

De Standaard gaf vorige woensdag
ten overvloede nog een staaltje van
de argeloosheid van de Edelaarse
chef van de Vlaamse C.V.P.-ers. Verroken kwam op een militaire plechtigheid en stelde met verwondering
vast dat de hogere officieren er uitstekend Nederlands spraken. Reeds
dacht hij erover een lofartikel te

Er studeren naar verhouding meer
Gentse arbeiderskinderen dan Antwerpse.
Syndikalist verwijt de voorstanders
van de universiteit een klubje intellektuëlen te zijn. Juist en onjuist verwijt. Onjuist in die zin dat men het
hen niet mag verwijten. Waarom
moesten zoals altijd in Vlaanderen de
intellektuëlen met een Vlaamse eis
starten. Dat was ook zo met de eis
« werk in eigen streek ». Waarom begon het syndikaat er niet mee ?
Laat het syndikaat nu maar naast
de intellektuëlen gaan staan. Wij geloven niet dat iemand zich daar zal
tegen verzetten.
•

Verder stelt zich voor de voorstanders van de Antwerpse universiteit
nog een ander vraagstuk. Wat te doen
met hun voorzitter Craeybeckx.
Erg geschikt voor die job is de man
niet. Een ernstiger en dinamischer
aanpak van de zaak is nodig. En d ^ r
is Lode nu de man niet voor.

ELEGAKT
Volgens La Libre Belgique was
Schildwacht of Karel van Cauwelaert elegant voor zijn franstalige
senatoriale kollega's omdat hij in de
kommissie voor Binnenlandse Zaken
Frans sprak. Wij denken dat de
Vlaamsgezinden daar wel anders zullen over oordelen. En De Standaard
is deze mening toegedaan want die
vraagt zich af waarom er een vertaaldienst bestaat.
Ondertussen stellen wij nuchter
vast dat alleen de Vlamingen in dit
land elegant zijn. De franstaligen
richten zich inderdaad zelden of nooit
In het Nederlands tot ons.

OVER GEKKEN
Kamiel Huysmans he^ft nog eens
In de Volksgazet geschreven vorige
woensdag.
Hij had een gesprek met vreemden die hem onder meer vroegen hoe
het kwam « dat er ook onder de Vlamingen een politieke groep is opgekomen, die dezelfde dwaling begaat
als tal van franssprekenden ».
Kamiel antwoordde volgens eigen
getuigenis : dat in onze wetgeving
een leemte voorkomt : in België worden niet alle gekken opgesloten.
Men kan, hierbij enkele vragen
stellen.
En wel vooreerst hoe komt het dat
Kamiel zich al zestig jaar thuis gevoelt in een partij waar de Waalse
meerderheid die dwaling begaat ?
Het is dan toch dat er v e r i m t schap bestaat.
En daarbij hoe durft Kamiel nog
over zot zijn spreken als we zien dat
in dezelfde Volksgazet een foto staat
van Kamiel en koningin Elisabeth,
(jaja !) die samen zonder dat er ook
maar een ander proleet hun eenzaamheid stoort, een tochtje maken
op de Amsterdamse grachten.

schrijven met als opschrift « de hand
van de meester » maar nu niet over
zichzelf maar wel over partijgenoot
P.W.
Toen pas stelde hij vast dat die
hogere officieren Nederlanders waren.
Als taalgrenskenner Verroken ooit
eens door Edingen wandelt en daar
ook Nederlands hoort praten zal hij
echter geen Nederlanders voor heb-

ben maar Vlamingen die franstaligen
moeten worden. Door de akrobatieën
van meester Jan,

NEDERLANDSE
KULTUURUiTSTRAÜNG
Het letterkundig bij blad van d«
Neue Zürcher Zeitung (31 m a a r t )
meldt dat de 16de Gottfried Keilerprijs, groot 10.000 Zwitserse frank,
dit keer toegekend werd aan de Zürichse professor Emil Staiger.
Vooral om zijn werk over Goethe
en verder om zijn fraaie vertalingen
van Grieks dichtwerk heeft de jury
de prijswinnaar willen eren.

Open brïef
aan Minister
Wetstraat
BRUSSEL

Cusfers

Mijnheer,
Eens zijt gij Petrus geweest en op die steenrots lion Vlaanderen een Jcerk bouwen. Wat al adelbrieven kunt gij niet voorleggen : oud-A.K.V.S.-er
net als onze Leo Wouters, jjraeses van
het A.VM.V.,
felle dehatter en nog feller
Groot-Nederlander,
koene verachter van het slapttvisme tot en met het Nur-Federalisme, handig en verstandig intellektueel die zijn tijd had begrepen en duchtig de klepel hanteerde tvant « het uur der volkeren
slaat slechts eenmaal ». Toen het dan scheen te slaan waart gij
niet ver uit de buurt en de Sekretarissen-Generaal hebben aan u
gedurende de bezetting een goed Korrvmissaris bij de Wederopbouw gehad. Over de doden niets dan goed... de Custers uit die
felle jaren tussen de twee wereldoorlogen is al lang dood en ver'/eten. Vale, tot und abgetan.
Na de oorlog hebt gij een tbjdeke bah gedaan, niet te lang
want glad zijt gij altijd geweest. Er,jf£X6St-J^^'~dim- ltm-ger'rstn?!ft'"
en zitten-T eenvWMipe viehsVès die in het kielzog van de intellectueel waren meegegaan, die niet zo verstandig waren als gij en
die dus kollaboreerden op een lager — en gevaarlijker — vlak.
Volksjongens die opgekeken hadden naar de studentenleider en
die meenden dat hij het meende.
In 1949 dan — na de paar jaar quarantaine die uw appetijt
en uw ambitie slechts hadden gescherpt — is het uur opnieuw
geslaan. Nog wel niet voor de volkeren en zeker niet voor het
Vlaamse volk, maar dan toch alvast voor Jos Custers. Gij en Fitoor Leem,ans — een even scherp verstand, een even groot verleden, een even felle honger — hebben juist lang genoeg met de
toenmalige Concentratie geflirt om een aanbieding los te maken
van de C.V.F. Gij zijt tijdig op de « goede tram » gesprongen en
de wattman, die de deur voor U openhield, heette P.W. Segers —
dezelfde Peewee die thans het Belgisch leger zo konsekwent aan
het vervlaamsen is ! De rest is vanzelf gegaan — olie drijft altijd
boven, zelfs als er een flinke scheut bloed in het water eronder is.
Gij, de felle Dietser, zijt Belgisch minister geworden.
Sindsdien wijdt gij U met voortreffelijke ijver en stierlijke
ernst aan het lichamelijk welzijn van de broederlijk verenigde
Vlamingen en Walen. Gij zijt ons aller Minister van Volksgezondheid en het Gezin. Ons aller ? Dat zal wel een erreur zijn
die niet juist is.
Ik heb namelijk niet de indruk, Mijnheer, dat gij u zo heel
fel bekommert om de gezondheid en de gezinstoestand van de 68
incivieken die nog op kosten van de Belgische staat leven. Ik heb
ivel de indruk dat het lot van die 68 voor U geen enkel moreel beletsel heeft gevormd om het ministerschap te aanvaarden. Die
indruk kan bezwaarlijk vals zijn — de feiten zijn er toch, nietwaar ?
Natuurlijk, mijnheer, zult gij er wel wat op gevonden hebben dat U toelaat, uw ministeriële wedde te verteren zonder al te
veel oprispingen van een geweten dat zelfs bij u — zij het dan
zeer schematisch — moet aanwezig zijn. Die 68 waren geen Kommissaris en zeker niet bij Wederopbouw. Gij, Jos Custers, hebt
hen met gevraagd te kollaboreren gelijk zij het gedaan hebben.
Gijzelf hebt toch nooit het slechte voorbeeld gegeven : gij zip
toch geen chauffeur geweest bij de S.D. en gij hebt U nooit zo ver
'aten gaan dat gij aktief betrokken waarl bij de terreur en de
fegenierreur gedurende de laatste oorlogsjaren. Aan uw handen
' 'ee^t geen bloed.
Misschien niet, mijnheer Custers. Ik ken alvast iemand die
niet de proef op de som gou willen nemen en die 'er daarom de
voorkeur aan geeft, uw Hand nooit ofte nimmer te drukken. Het
is
dio Genes.

Dat deze classicus echter niet alleen maar de werken van Sappho,
Sophocles en Euripides in het Duitse taalgebied wenst bekend te m a ken, daar levert hijzelf een sprekend
bewijs voor in dezelfde aflevering
van genoemde krant. Inderdaad, in
een artikel van ettelijke kolommen
druk brengt hij zijn lezers een geslaagde vertaling van een lang gedicht in blanke verzen van de Nederlandse dichter J.H. Leopold. AI te
weinigen, betoogt professor Staiger
in zijn uitvoerige commentaar bij de
vertaling, kennen deze dichter die hij
zonder aarzelen bij de groten uit de
moderne tijd rekent. Hiermee krijgt
J.H. Leopold die tot zijn dood in 1925
gymnasiumleraar te Rotterdam was,
van bijzonder onverdachte zijde een
eregroet.
Voor de laatste navelaanbidders
van de zogenaamd universele en alleenzaligmakende Franse kuituur die
in ons land nog steeds een' 'veilig 'otiderkomen vinden, is er meteen doo»
bewezen dat kultuuruitstraling in
het buitenland ook mogelijk is voor
volkeren die daartoe geen Amities
fran^aises in het leven houden !

CANADESE
BELANGSTELLING
Dat de belangstelling voor de
Waals-Vlaamse verhoudingen ook in
het buitenland steeds groeit, bleek
nog eens verleden week toen de Canadese Televisie een vraaggesprek
afnam van volksvertegenwoordiger
Leo Wouters.
De jongens van de Canadese T.V.
waren op terugreis van Algerië en
maakten van de gelegenheid gebruik
om een paar reportages over brandende Europese aktualiteit te maken.
De Belgische dualiteit interesseerde hen ten zeerste, daar zijzelf afkomstig zijn uit een land met twee
kuituren : de Angelsaksische en de
Franse. Federalisme is een begrip
waarmee zij, als inwoners van een
federaal land, vertrouwd zijn.
Ze vulden hun reportage over de
Waals-Vlaamse verhoudingen
aan
met een verslag van het Waals socialistisch Kongres, zodat binnenkort
het standpunt van de Vlaamse en de
Waalse federalisten op het scherm
van TV-Quebecq komt.
Ongetwijfeld zullen de talloze uitgeweken Vlamingen in Canada dit
programma zeer op prijs stellen.

EUROPA
De « Libre Belgiqtue » vreest dat de
federale inrichting van België een
rem zou zijn op de Europese eenwording.
Het feit dat Duitsland een federale staat is, heeft toch nog geen rem
gevormd, menen we.
Een
ruziemakend,
taaltwistend,
verscheurd unitair België is steiUf
zo 'n rem !

DE VOLKSUNIE

5
genoegen hebben genomen met deze
gedeeltelijke maatregelen » !

ERG MAGERTJES

DE VLAMINGEN

Het Liberaal Vlaams Verbond vergaderde t« Brussel.
Benieuwd hebben we uitgekeken
n a a r h u n Vlaams program.
Over de Vlaamse werkloosheid en
de Vlaamse pendelarbeid werd geen
woord gezegd.
Inzake de Brusselse randgemeenten klonk geen verzet over de door de
regering voorgenomen verfransingsplannen via het franstalig onderwijs.
Over een Vlaamse universiteit te
Antwerpen en de volledige splitsing
van de Brusselse universiteit evenmin iets als over de voorgenomen
funktionele scholen te Leuven en elders.

OP BUITENLANDSE ZAKEN

Alleen voor Brussel vragen de
Vlaamse liberalen... dat er ook één
— zegge en schrijve één — verkiesbare plaats op de Kamer en op de
Senaatslijst zou
voorzien worden
voor een Vlaming !
Waarover ze dan wel spraken.
Over de fiskaliteitsplannen van de
regering.
Vorige regering vonden ze die fiskaliteitsplannen goed omdat ze mee
in de regering zaten.
Toen staakten de socialisten ertegen en t h a n s keuren die ze goed !
Alleen de Volksunie was en is tegen
de belastingsverhogingen. De andere
partijen zijn voor als ze in, tegen als
ze uit de regering zijn.

OOK ZIJ
In verband met het schrikbewind
in de Voerstreek is het opgevallen dat
ook de kommunisten zich niet onbetuigd lieten.
Immers ook zij steunen de agitatie
en knevelarij van de middeleeuwse
Franse graaf de Sécillon en zijn kornuiten. .
Ze hebben in de Voerstreek een
strooibriefje verspreid waarbij ze de
aanhechting van de Vlaamse Voerstreek bij Luik blijven voorstaan.
In België dient men van niets te
verschieten : de kommunisten in de
bagagewagen van de grofste chauvinistische franstalige ultra's.
Binnen kort leveren zij nog de
kneedbommen.
Is dat volgens de regels van de
Marxistische dialektiek ?
De M.P.W. niet loslaten zelfs in
h a a r potsierlijkste antisociaal taalimperialisme !
Hebben de kommunisten nog een
program ?
I n elk geval hebben we in « De
rode Vaan » nog geen enkel scherp
protest tegen het optreden van hun
Waalse en Brusselse geloofsbroeders
gelezen !
Nochtans doet « De rode Vaan »
soms zeer vlaamsgezind !

GEEN ZORG VOOR HEGER
De mistevredenheid van de boeren
groeit weer sterk. Sinds weken liggen
de varkensprijzen zeer laag. De regering maakt er zich echter weinig zorgen over. Alleszins minder dan toen
de varkens enige weken een hoge prijb
maakten. Toen voerde de regering
varkens in en verbood ze de uitvoer
ervan. Wie zou denken dat de regering t h a n s even vlug zou ingrijpen
is eraan voor zijn moeite. Zoals altijd
laat de C.V.P. landbouwminister zijn
CV.P. boerenkiezers in de steek.
De boeren zijn immers braaf en
zullen toch wel blijven C.V.P. kiezen.
Dat ondertussen ook nog de varkenspest erbij gekome-n is zal de toestand van de boeren-varkenskwekers
zeker niet verbeteren.
Zij zullen zich terecht afvragen of
er nog een minister voor landbouw
is!

De behandeling van de taalwetontwerpen van minister Fayat in de Sen a a t is al even interessant geweest
als de behandeling in de Kamer enkele weken geleden.
Minister Fayat verklaarde o.m. :
« Dertig j a a r na de bestuurlijke taalwet van 1932 moeten wij nog betreuren dat er geen taalrollen werden ingericht... Maar geen koninklijk besluit had ooit de wet van 1932 uitdrukkelijk van toepassing gemaakt
op onze vertegenwoordiging in het
buitenland, niettegenstaande in deze
wet een termijn van zes maand was
gesteld voor het nemen van uitvoeringsbesluiten ». Hij beklemtoonde
dat alleen maar een «verbetering»
van de bestaande toestand beoogd
wordt, maar dat het rezultaat nog
ver beneden het door de wet van
1932 gewenste evenwicht zal blijven!
Dus n a dertig j a a r nog geen volledige
toepassing van de wet, nog geen gelijkheid voor de Vlamingen !
Op het einde van het debat zal minister Fayat in naam van de regering
de Vlaamse volksvertegenwoordigers
en senatoren bedanken « omdat zij

ONHANDIG
De Waalse socialist Dehousse verklaarde dat hij het als Waal onaannemelijk en onhandig acht van 1932
tot 1962 te hebben gewacht om de
taalwet toe te passen...
De Waalse C.V.P.-er Duvieusart
wees er op dat het in feite gaat om
een wet waardoor bepaald wordt dat
een andere wet zal worden toegepast!
Inderdaad sedert 1932 bestaat een wet
en sedert 1932 leeft men in de onwettelijkheid... omdat de ministers de
wet niet toepassen. Hij vond het een
paradoksale toestand.
Senator De Winter maakte nog
eens goed duidelijk hoe groot de wantoestanden en hoe ontoereikend en
onbevredigend de voorgestelde m a a t regelen zijn.
Senator De Boodt gaf echter de verzekering: «Wij zullen waakzaam zijn».
Na dertig j a a r de Vlaamse belangen
te hebben verraden en deze onwettelijke toestanden jaar na j a a r te hebben goedgekeurd gaan *e nu waakzaam worden !

Zelfs de fanatieke Waal, Moreau da
Melen, zei thans : « Het valt niet to
betwisten dat wij schuld hebben omdat wij niet de nodige maatregelen
genomen hebben om een bevredigende aanwerving van Vlaamse kandidaten mogelijk te maken ».
Wat een kaakslag voor de Vlaamse
mandatarissen van de kleurpartijen t

VLAAMSE LIBERALEN TEGEN
Zoals in de Kamer hebben ook in
de Senaat twee liberale mandatarissen van het Vlaamse land de triestige
moed gehad tegen Vlaams rechtsherstel, tegen de aanwerving van Vlaamse diplomaten te stemmen : Gilson
en Merchiers.
T.o.v. dergelijke toestanden Is het
niet overdreven al de Vlaamse mandatarissen van de C.V.P., de B.S.P. en
de liberale partij in beschuldiging te
stellen : wat hebben zij dertig jaar
lang gedaan ?
En wat zou er zelfs nu gebeurd zijn
zonder de Volksunieoverwinning bi}
de verkiezingen van 26 maart van vorig jaar — waardoor zij uit hun «elfvoldaanheid en lamlendigheid opgeschrikt werden.

Taalincidenten
te Antwerpen

Sommige poütie-agenten oniiagen niets of niemand...

Aan de Mechelsesteen- werd door het katholieke
weg te Antwerpen ligt een Davidsfonds en door de
kerkje dat de laatste tijd V.T.B, bij de parochiegeesaangedrongen
herhaaldelijk in de Vlaam- telijkheid
se aktualiteit is gekomen: opdat een einde zou worden gesteld aan een prode H. Geestkerk.
vokatie die des te hatelijIn deze kerk wordt zon- ker is omdat ze geschiedt
dag aan zondag in het in een kerk. De geestelijkFrans gebeden en gepre- heid verwees de kuituurdikt ten gerieve van de en- verenigingen naar het biskele families die in Ant- dom, waarop het hoofdbewerpen het laatste frans- stuur van beide vereniginkiljons vierkant vormen. gen zich schriftelijk tot
Deze Franse missen in een Mechelen richtte. Vanuit
zuiver-Vlaamse stad zijn Mechelen werd tamelijk
sinds lang een doorn in brutaal geantwoord dat
het oog van de overgrote deze aangelegenheid tomeerderheid der gelovigen; taal ontsnapte aan de beze zijn uitingen van een a- voegdheid van wie dan ook
de
Kerkelijke
sociale geest en ze maken behalve
van de kerk van de H. Overheid. En inmiddels
bleef men in het Frans
Geest een kasterezervaat.
Maanden geleden reeds prediken in de Kerk van
••Ha«aaMJU«a>Baa

de H. Geest; men achtte
de zaak voor afgedaan.
De toestanden in het
Vlaanderen van 1962 zijn
niet meer dezelfde als in
dat van 1952 : een reaktie
kon niet uitblijven. Sinds
een paar weken is ze dan
ook gekomen. Een drietal
weken geleden begon het
toen enkele gelovigen demonstratief maar waardig
de kerk verlieten toen de
Franse preek begon, om
weer terug binnen te komen bij het voortzetten
der mis. Het aantal protesterende gelovigen was
de week nadien reeds veel
talrijker. Verleden week
tenslotte vond voor de
derde opeenvolgende maal
de
stille
protestaktie
plaats, gevoerd door honderden Vlaamse gelovigen.
Dit passief protest indrukwekkend
door
het
aantal deelnemers, zou ook
ditmaal in alle waardigheid zijn verlopen zonder
het ontaktisch optreden
van de Antwerpse politie.
Men had het namelijk
noodzakelijk geacht, de
kerk bij de aanvang der
mis door de politie te laten
bezetten, zodat de doorgangen zwart zagen van de
uniformen. Toen er dan bij
het voorlezen van een gebed in het Frans door talloze aanwezigen gehoest
werd en toen andere gelovigen aanstalten maakten
om de kerk te verlaten,
kwam de politie op brutale
wijze tussenbeide : een
honderdvijftig
gelovigen
werden doodeenvoudig uit
de kerk gezet. De operatie
ging gepaard met de nodige hardhandigheid vanwege sommige politieagenten.

Andere agenten echter lieten duidelijk hun afkeuring voor dergelijke praktijken blijken.
Toen dan het Frans sermoen begon, voorkwamen
de Vlaamsgezinde gelovigen ergerlijke wanordelijkheden in de kerk door deze
in stilte en waardig te verlaten.
Buiten de kerk
kwam het dan opnieuw tot
incidenten.
Een deel van de politie
trad onmiddellijk hardhandig op tegen de gelovigen die op de stoep waren blijven staan. Tientallen mensen werden opgeleid en weggevoerd. Zelfs
vrouwen en kinderen werden met de matrak bewerkt. De reporter van het
katholieke
Handelsblad,
dhr Luc van Gastel, werd
tegen de keien geranseld.
Zelfs vele politieagenten
vonden het wat al te bar
en hielden zich wijselijk
buiten de incidenten.
Het schijnt
trouwens
dat deze zaak nog wel een
staartje voor het gerecht
zou kunnen krijgen daar
talrijke gelovigen niet bereid zijn, het optreden van
de politie zo maar zonder
meer te nemen.
5 Het is te betreuren dat
een kerk en een mis oorzaak zijn van dergelijke
incidenten. Aan verwittiggingen, ook van de gezaghebbende zijde der kultuurverenigingen, heeft 't
echter maandenlang niet
ontbroken.
De verantwoordelijkheid ligt dan ook
bij degenen die menen dat
zij de overgrote meerderheid der Antwerpse katholieken blijvend kunnen
uitdagen.

DE yOLKSUNd

GAAT PERON TERUG ?
Demokratie

der

Militairen

D e 5 3 - j a n g e A t u r o Frondizi, tot voor kort Prezident v a n
A r g e n t i n i ë , h a d d e r e p u t a t i e één der gladste politiekers
b e n e d e n het P a n a m a - k a n a a l te zijn. O n d e r het r e g i m e
P e r o n voerde hij een voorzichtige oppositie als voorzitter
y a n de Onafhankelijke R a d i k a l e n . K o r t e tijd na de val
v a n de diktator wist hij zich — m e d e m e t de h u l p der
P e r o n i s t e n — o p te w^erken tot het hoogste a m b t in de
R e p u b l i e k . B e h e n d i g laveerde hij tussen het k o n s e r v a t i e v e blok der grootgrondbezitters e n militairen enerzijds en
anderzijds het progessieve blok der — veelal Peronistische — sindikaten op een koers die v a n het b a n k r o e t e
A r g e n t i n i ë na P e r o n d a n k zij een politiek v a n soberheid
t e r u g de stevigste natie in Z u i d A m e r i k a moest m a k e n .
Hij beging één enkele fout en ze w e r d h e m noodlottig.
H i j dacht dat hijzelf p o p u l a i r w a s en dat hij zonder risik o de P e r o n i s t e n a a n de verkiezingen k o n laten deelnem e n : de Peronistische d e e l n e m i n g k o n niets a n d e r s w o r d e n d a n het einde v a n de m y t h e P e r o n . Uit de u r n e n
k w a m een uitslag die iedereen v e r b a a s d e : 2 . 5 2 8 . 0 0 0 P e ronistische s t e m m e n , 2 . 0 3 8 . 0 0 0 s t e m m e n voor Frondizi,
il .659.000 Volksradikalen.
T e Madrid v e r k l a a r d e ex-diktator P e r o n : « . . . het volk
heeft gezegevierd ».

tair overgangsbewind de erfenis van Peron overnam,
stond voor de ondankbare
taak de staatsfinantiën weer
gezond te maken. Hij trof
een reeks onpopulaire m a a t regelen en, om ze ten uitvoer
te kunnen leggen, zag hij
zich genoodzaakt weer aan te
pappen bij de neo-Peronisten die de vakbonden in h a n den bleven houden. De recente verkiezingen
waren
voor hem een grote gok : indien zou blijken dat h e t Peronisme elektoraal had afgedaan, dan zou voortaan niemand anders dan hijzelf de
sterke man in Argentinië
zijn. Voor het eerst sinds
1955 kregen de Peronisten de
kans, lijsten in te dienen.
Van uit zijn verbanning te
Madrid volgde Peron het spel.
In het begin van dit jaar had
hij een onderhoud met zijn
vertrouwensman Framlni Er
werd overeengekomen
dat
Framini zich kandidaat zou
stellen voor het goeverneurschap van de provincie Buenos-Alres, het tweede ambt

tariaat zeer populair is —
geschikt uit. De uitslag kent
men : h e t Peronisme, « zuster van het Fidelisme », zegevierde.
In Madrid verklaarde Peron : « Ik heb niets gedaan,
h e t volk heeft alles gedaan.
Het is niet mijn overwinning, het is die van het volk».
Achter die woorden schuilt
meer dan alleen maar de
handige bescheidenheid van

DE ZWARE ERFENIS
een balling. Peron geeft er
zich rekenschap van dat het
neo-Peronisme in Argentinië
een Peronisme zonder Peron
is. De sindikale leiders die er
t h a n s in geslaagd zijn de
« descaminados » opnieuw te

DE OVERWIISISING VAN HET VOLK
t^w«.^rr,K'>-

Peron was onder de ZuidAmerikaanse diktators een
aparte figuur. lïet begin van
zijn politieke carrière was
nochtans klassiek : hij was
beroepsofficier
en
kwam
dank zij een militaire samenzwering in 1943 aan de
macht. De Zuid-Amerikaanse
militaire diktaturen waren
tot dan alle van konservatieven huize; het Peronisme
was de uitzondering op de
regel. Peron had kort voor
de Ilde wereldoorlog het
Italië van Mussolini leren
kennen
en
herhaaldelijk
heeft hij verklaard dat de
Duce hem tot voorbeeld diende : « Hij was één der grootste mannen van deze eeuw,
m a a r hij maakte enkele kolossale blunders. Ik zal ze
vermijden ». Van 1943 tot
1946 werd Peron nog een
p a a r keren door een militair
pronunciamento
van
de
macht verwijderd. Uit die periode dateert zijn huwelijk
ir et Maria Eva Duarte, een
raJ o- en filmsterretje uit
een doodarm gezLn. Deze Maria Eva Duarte raobilizeerde
in 1946 het proletariaat toen
h a a r echtgenoot door de
wisselende kans der staatsgrepen in de gevangenis was
terechtgekomen : 50.000 des-*
caminados, de « hemdelozen », marsj eerden achter
Evita Peron door Buenos Aires totdat Peron terug aan de
macht was. De verkiezingen
van 1946 bevestigden deze
macht : met 55 % der stemmen werd Peron prezident
der republiek.
Vanaf die datum begon de
opmars van het Peronisme
en Evita Peron speelde daarbij een belangrijke roL Ze
werd Minister van Arbeid en
slaagde op korte tijd erin,

de afgod te worden van de
Argentijnse
arbeidersmassa's. Nooit voordien had ergens in Zuid-Amerika het
proletariaat een zo rechtstreeks aandeel in de macht
via de ^indikaten, nooit voordien was de levensstandaard
van de peones zo hoog als in
het Peronistische Argentinië. De blonde Evita startte
de « Stichting Evita Peron »,
het grootste werk van hulp
en sociale voorzorg in heel
Amerika.
Het werven om de gunst
van het proletariaat kostte
Argentinië méér dan het kon
opbrengen. Toen Evita Peron
stierf, vereerd als een heilige
— opgebaard en daarna gebalsemd in het sindikaal
hoofdkwartier — was het
geld op.
Peron herstelde zich nooit
van het zware verlies dat het
overlijden van zijn echtgenote betekende; hij geraakte
in konflikt met de Kerk en
even later onderging hij de
Zuid-Amerikaanse wet : hij
werd weggevaagd door de militairen en konservatieven.
Het saldo van zijn bewind
was niet louter negatief; wel
was het hopeloos gesteld met
de staatsfinantiën, maar van
1946 tot 1955 werd de bazis
gelegd voor een moderne industriële natie
Na Peron's val werden tegen hem de beschuldigingen
geuit die steeds volgen op de
val van een diktator; er werd
in zijn afwezigheid zelfs een
proces gevoerd wegens het
. verleiden van de minderjarige Nelida Rivas. Zijn konflikt met de Kerk had geleid
tot exkommunikatie. Maar
bij de arbeidersmassa's bleef
hij populair.
Frondizi, die na een mili-

in de republiek. Kandidaat
Voor* "het 'vice-goeverneurschap zou niemand mmder
zijn dan Peron zelf.
In Argentinië echter schrapten de rechters zijn naam
van de kandidatenlijst wegens zijn veroordeling in de

voorlopig nog h e t enige al-<
ternatief blijft voor h e t be-i
wind van konservatieve Jun-*
ta's.
« Che » Guevara, de grotd
m a n achter Castro, is een
Argentijn. Zijn moeder voerde het woord op de meetings
van Framini. Het Cubaans©
voorbeeld begint te werken.
De ontwikkeling in Argen-*
tinië baart dan ook zware
zorgen in Washington. Een

•bundelen, hebben andere inzichten en een andere m e thodiek dan de vroegere diktator. Het neo-Peronisme is
linkser, meer Fidelistisch geworden.
Inmiddels heeft men in Argentinië de verkiezingsuitslag

der grote initiatieven van
Kennedy was de « AUianza
para progresso », een uitge-i
breid programma van hulp-<
verlening aan Zuid-Amerika.
De vroegere Noord-Amerikaanse hulp belandde gewoonlijk in de bankkluizen
van de konservatieve macht-i
hebbers beneden h e t Pana-«
makanaal. Kennedy wenste
daaraan een einde te maken
en ging meer steunen op de
demokratie in Zuid-Amerika.
Het regime van prezident
FrondlïJ was fi'e't troetelkind
der V.S. Thans is echter gebleken dat democratie In
Zuid-Amerika voorlopig nog
een ijdel woord is en dat iedere verkiezingsuitslag ongedaan kan worden gemaakt
door enkele konservatieve
generaals. In Washington Is
mgn radeloos : uit de Argen^

D e n i e u w e (( d e m o k r a t i s c h e » p r e z i d e n t : G u i d o .

zaak Nelida Rivas. Peron beval vanuit Madrid dat alle
Peronistische lijsten zouderi
worden teruggetrokken, maaiFramini marsj eerde door. Hij
mobiliseerde de arbeidersmassa onder de leuze « Peron
terug » en speelde het Cubaanse voorbeeld — dat in
Zuid-Amerika bij het prole-

ongeldig verklaard en v/erd
Frondizi verjaagd door een
militaire diktatuur, in naam
der demokratie.
Peron zal wel voorgoed in
Madrid blijven. Maar in Argentinië zal vroeg of laat het
uiteindelijk uur slaan voor
een « Peronisme » dat daar
en etders in Zuid-Amerika

tijnse
verkiezingsurnen
kwam een Castristische uitslag die ongeldig werd verklaard door hen, die Kennedy met zijn AlUanza h a d
willen treffen. Wat moet men
steunen : de demokratie van
de Fidelisten of de diktatuur
van de anti-Fidelisten ?
T.V.O.

xsy^iiüii

P£RSSP/eeEL

DOODSKLOK VOOR RENARD t
Het kongres van de Waalse socialisten was ongetwijfeld de beiangrijkste gebeurtenis van de
voorbije week. De Waalse B.S.P.« s hebben zich te Charleroi uitgesproken voor een federaal staI tuut (tweeledig) en voor ekonomische struktuurhervormingen. In
' afwachting spreken zij zich tevens
uit voor waarachtige kultuurautononiie. Wij zullen nu afwachI ten wat de ganse B.S.P.-er zal van
I terechtbrengen. Misschien is het
[ alleen bedoeld om Benard en zijn
M.P. de wind uit de zeilen te nemen ?

•^

VOLKSGAZE§

In « Volksgazet » worden enkele
bedenkingen en randbemerkingen
aangehaald van dhr Geldof, die
het kongres (( officieus » heeft bijjrewoond :
« Vooreerst acht de waarnemer
het vrij bedenkelijk — en wij kunnen hem geen ongelijk geven —
dat alhoewel het volkomen normaal en statutair is dat de Waalse socialisten in eigen midden over
specifieke Waalse belangen of lotsbestemming beraadslagen, uit dergelijke besprekingen de gevaarlijke indruk kan ontstaan (of dat
sommigen deze indruk zouden behouden) dat alleen HUN standpunt in de socialistische beweging
doorslaggevend zal zijn.
De Vlaamse socialisten en de
Brusselse zullen te gepasten tijde
ook hun woord meespreken. »
Red. : Met de uitdrukking « ten
gepasten tijde » wordt allicht het
komende Vlaams socialistisch kongres bedoeld.
jWe hopen dat niet enkel de anti's er het hoge woord zullen voeren.
Verder schrijft Volksgazet :
« Nog een randbemerklng : vele
Walen weten niets af van de werkelijke soc'alistische macht in het
industriële deel van Vlaanderen
en van de socialistische verwezenlijkingen in die gewesten, wat hun
nogal gemakkelijk de neiging bezorgt, Vlaanderen als een politiek
« onderontwikkeld » gebied te beschouwen. »
Bed. : Bedoelt men met de socialistische verwezenlijkingen in
Vlaanderen 'misschien de hoge
werkloosheid, de mobiliteit en het
lage loonpeil ?

De Gazei
« Met de kern van de zaak, het
federalisme, hebben al die interne
verwikkelingen en tegenstellingen
niet veel te zien. Maar hoe gaan
de Waalse socialisten hun Vlaamse partijgenoten kunnen winnen
voor hun federalistische overtuiging ? Het is inderdaad zo, dat de

WEGENS

UITBREIDING

Vlaamse socialisten over het algemeen niet hoog oplopen met het
federalisme en hiervoor over het
algemeen argumenten inroepen,
die zeer dikwijls ook worden verdedigd door Vlaamse C.V.P.-leiders.
Dit betekent niet dat men in
Vlaanderen bang is van het federalisme. Het feit dat de meeste
Vlamingen, zow&l de linkse als de
rechtse, in staatkundig opzicht
over het algemeen gematigd en
mild zijn en niet door dik en dun
dwepen met federalistische dromen, mag niet worden uitgelegd
als vrees voor het verlies van een
voordelige positie. Die hebben ze
trouwens nooit gehad. »
Red. : Als de Vlaamse « grote »
partijen, de C.V.P. en de B.S.P.
niet bang zijn voor het federalisme, waarom moeten zij dan zo een
intense campagne voeren tegen iedereen die het federalisme voorstaat, zoals de V.V.B., de Voiksunie
en de M.P.W. van Benard.
Waarom het juist die gevestigde
groten zijn die anti-federalistisch
handelen is niet heel duidelijk,
maar dat er belangen en posities
mee gemoeid zijn wel. Niet die van
het Vlaamse volk echter.

DE NIEUWE GIDS
In « De Nieuwe Gids » reageert
A. Vanhaverbeke, de vetbetaalde
penneknecht van de reg-ering, natuurlijk scherp tegen de federalistische stellingnamen :
« Want dat is uitgangspunt en
doel van de Waalse socialisten :
er is geen heil meer te verwachten van de unitaire staat, België
moet morgen eën federatie zijn In
dat opzicht staan de Waalse socialisten op één lijn met de M.P.W.
(waartegen zij alleen aanvoeren
dat die de syndicale eenheid
breekt en onder één hoedje speelt
met de communisten), met de
Volksunie en met de Vlaamse
Volksbeweging, voor wie insgelijks
het unitarisme do oorzaak is van
alle kwalen en het federalisme het
alleen zaligmakend heelmiddsl
Wij ontkennen aan niemand
het recht, en dus ook aan de
Waalse .socialisten niet, voor elk
onderzoek van de hangende problemen, een federalistische formule
voor te staan, maar wij hebben
evenzeer het recht dit als een ernstig feit te beschouwen.
Niet dat het woord « federalisme » ons afschrikt. Maar wij zijn
en blijven de mening toegedaan,
dat er maar één goede weg is om
de geschilpunten tussen Vlamingen en Walen te regelen en om
een voor beiden vruchtbare samenwerking te bevorderen, dat is
de vraagstukken te nemen zoals
zij hic et nunc voor ons liggen'en
er de redelijkste oplossing voor te
zoeken. »

DER

voor Brussel

ZAKEN
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voor de V l a a m s e p r o v i n c i ë n

VERTEGENWOORD!GER(STER^
aktief en goede verkoper

-

toekomst verzekerd

-

geen

speciale k e n n i s vereist.
M i n i m u m l o o n g e w a a r b o r g d -4- g r o t e k o m m i s s i e s
door f i r m a gevestigd s i n d s m e e r d a n 15 j a a r .
Voor v e r k o o p v a n eksklusieve b u r e a u m a c h i n e s e n m a t e r i a a l
S c h r i j v e n a a n b u r e e l b l a d n r 110 h e t w e l k d o o r z e n d t .

Red. : Die weg heeft inderdaad
reeds 132 jaar lang de gewenste
oplossingen gebracht... voor de
unitaristische machthebbers. En
hen schrikt het federalisme wel
af. Het anders beweren Is bewust
liegen. En die schrik is hen zeker
niet ingegeven omdat ze bezorgd
zijn om de belangen van het volk.

Standaard
In « De Standaard » geeft Buys
de raad om deze Waalse voorstellen ernstig te onderzoeken Hij
schrijft o.m. :
« Inmiddels kan nog moeilijk
worden betoogd, dat dit kongres
van Charleroi weer een maat
voorslag zou zijn en dat het federalisme een akademisch probleem
blijft, dat de unitaristen met vereende krachten op de lange baan
zullen schuiven. De Waalse socialisten hebben er zich beslist op
vastgebeten. Zij mogen dan al ten
dele opgejaagd worden door de
vrees voor het renardisme; het is
toch een feit dat zeer vele Walen,
ook van kristelijke zijde, een voorkeur tonen voor federale struktuurhervoiTningen.
De Vlaamse rechterzijde mag
daar niet louter afwijzend en negatief tegenover blijven. Wanneer
straks in het debat over de
Vlaams-Waalse problematiek het
ontwerp van de Waalse federalisten ter sprake komt, moet de
Vlaamse vleugel van de C.V.P. van
haar kant een wel overwogen plan
kunnen voorleggen. Het zal dan
niet volstaan te verwijzen naar
een vage
kultureie autonomie
(waarmee zelfs nog geen begin is
gemaakt) of naar een bestuurlijke
decentralizatie, die aan de oppervlakte van de moeilijkheden blijft.
De voorstellen van de Walen verdienen een ernstig onderzoek.
Daar is bv. de kwestie van de
autonomie op onderwijs- en kultuurgebied. Het kongres van Charleroi spreekt zich uit voor een radikale autonomie en voor de oprichting' van een Waalse hoge raad
voor opvoeding. Wij nemen daar
akte van en stellen meteen de
vraag : Waarom blijven de socialisten zich dan verzetten tegen de
splitsing van het ministerie van
nationale opvoeding ? Hoe brengen
zij hun eis overeen met hun verzet tegen de autonomie, die de
C.V.P.' verdedigt (en die zij vroeger in hun eigen kiesprogi'amma
opgenomen hebben) ? »
Red. : De iWaalse socialisten
zullen in de eerstvolgende maanden inderdaad moeten bewijzen
dat zij het met hun voorstellen
ernstig menen, en dit zowel in hun
partij als in de regering.

H e t Volk'
In « Het Volk » geeft Schildwacht' zijn volledige steun aan de
aktie van De Saeger tegen de
Vlaamse organisaties, hetgeen natuurlijk niet verwonderlijk is :
« Kn nu gaan we om te eindigen
dit zeggen aan de Vlaamse Volksbeweging en de Vlaamse culturele
verenigingen en actiecomité's :
Past er zeer wel mee op, met de
aanvallen op de Vlaamse rechterzijde. En onthoudt wel dat, de dag
dat ge er zoudt in slagen de politieke macht van de Vlaamse rechterzijde in 't gedrang te brengen,
gij de grootste troef van de Vlaamse politiek zoudt vernietigen, de
troef buiten wier aanwezigheid op
de tafel van het parlement gij wel
moties zoudt kunnen stemmen,
maar niets zouden kunnen verwezenlijken en ge misschien zelfs het
contact met de eigen Vlaamse
volksmassa zoudt verliezen.
Want, om de Vlaamse rechterzijde te kunnen missen en ook de
Vlaamse
socialisten
trouwens,
zoudt gij moeten een revolutionaire drukkingsgroep zijn. En die
zijt ge niet.
De enige revolutionaire daad die
sedert de oorlog in België voor
het Vlaams rechtsherstel gesteld
is geweest, was de weigering van
de talentelling en van de tweetalige tellingsformulieren. En die
daad hebben wij gesteld, wij de
partijmensen van de Vlaamse
C.V.P. en van de Vlaamse B.S.P.
Het zijn onze gemeenten die die
daad hebben gesteld, op een ordewoord gegeven door onze leiders
en dooy onze pers. »
Red. : Het is wel een toppunt
van verwaandheid te durven beweren dat de C.V.P. de talentelling heeft verhinderd. De mensen
van de Vlaamse strijdorganisaties
en van de Volksunie, die maanden,
lang gewerkt hebben aan de aktie
<( Geen TalenteUing » weten wel
beter.
Die mensen zijn trouwens zelf
Schildwacht voor Vlaanderen gaan
spelen omdat de Schildwacht van
de C.V.P. en de andere partijen
hun werk niet goed deden.
En nu komen ze lessen geven !

ONS VERBONO
In het
Gents studentenblad
« Ons Verbond » verscheen een
zeer degelijke open brief aan De
Saeger, die wij in contrast met
het partijartikel van <( Het Volk »
citeren :
« Het gedeelte van Uw rede over
de universitaire jeugd die zich op
de dwaalweg yan het federalisme

laat leiden, vinden wij ook kenschetsend.
Probeert te bewijzen door daden - desnoods in het kader van
het Offensief der gematigden dat de harmonische samenleving
in België wel mogelijk is zonder
federalisme. Dat moet dan uw ma.
nier zijn om het dwalende federalisme te bestrijden.
U schijnt echter het naïeve politieke gehaspel van Uw koDega
Kiebooms te willen volgen, wanneer U niet rekening houdt met
het onafhankelijk flamingantisch
bewust streven van het Gentse en
Leuvense Verbond op dit punt.
Het K.V.H.V.-Gent, los van alle
politieke
partij, groepe&rt
de
Vlaamse katolieke studenten aan
de Rijksuniversiteit, die ook op
politiek gebied stelling nemen en
er zich wel voor hoeden de ene of
andere partij zelfs maar te steunen.
Wij vrezen dat U bij de Vlaamse
Universitaire jeugd veel van Uw
meerwaardenamendement - credit
hebt verspeeld door dit onbehendig politiek spel. »
Red. : Niet alleen bij de studenten maar bij alle flaminganten
heeft De Saeger veel van zijn kro^
diet voorgoed verloren.

Streven
In het maandblad « Streven •
worden enkele rake beschouwingen gegeven over de achtergrond
van de taaidebatten.
Wij citeren :
« De voorzitter van de Volksunie, dhr. Van der Eist, gaf uitdrukking aan wat de meeste Vlamingen denken : « De Vlamingen
moeten tweetalig zijn opdat de
Walen eentalig zouden kunnen
blijven ». In die voorwaarden is
het een illusie over een «dialoog')
of over een symbiose van de twee
cultuur- en volksgemeenschappen
te snrek-n
We licii.i^n geen enkel voorbeeld
van een unitaire Staat die de spanningen welke uit zulke ongelijk»
held en eenzijdigheid voortspruiten, heeft kunnen blijven verdra/,
gen. De pogingen van Pranssprekenden om de taalstrijd tot een
Vlaamse hebbelijkheid te minimaliseren, houden geen steek, als men
weet hoe scherp de taalstrijd kan
zijn b.v. in Centraal Europa (men
denke aan de Dubbel-Monarchie,
die eraan ten onder is gegaan) (n
Canada, Polen, enz De taalstrijd
is trouwens slechts een verultwen.
diging van dieper liggende innerlijke tegenstellingen van sociaaleconomische en politieke .aard.
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Volledige s e k r e t a r i a a t k u r sussen, s t e n o - e n d a k t y l o grafie
in vier t a l e n
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Beter en voordeliger
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Boekhouden
Sociale wetgeving
Moderne talen
Handelscorrespondentip
De school w a a r V l a m i n g e n
zich t h u i s voelen.
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OP NEDERLANDSE SPOORLIJN

f

ZAGEN WIJ VLAMINGEN
SCHROEVEN BIJDRAAIEN
lïEDEREEN kent waarschijnlijk wel de grote advertenties van de Nederlandse spoorwegen, die regelmatig in
|3e kranten verschijnen en w^aarin Vlaamse arbeiders gevraagd worden voor vaste indiensttreding bij deze spooriWegen. Dit bedrijf, dat ongeveer 30.000 mensen tewerkBtelt, komt om en bij de 2000 peroneelsleden tekort. Vorig jaar in maart werd daarom begonnen met een wervingsaktie in ons land en, omdat men uiteraard Nederlandssprekend personeel wenste, dan uitsluitend in Vlaanderen. De Nederlandse spoorwegen wendden zich eerst
'tot de N.M.B.S. die volledige medewerking verleende.
Zij stelde wachtlijsten van arbeiders die reeds bij de Belgische Spoorwegen een werkaanvraag gedaan hadden ter
beschikking. Begonnen werd dan met deze mensen aan te
schrijven. Waar men aanvankelijk dacht vooral ongehuwden aan te trekken, bleek dat ook veel gehuwden belangstelling hadden.
Bij de aanvang kwamen er
zoveel aanvragen dat h e t
test-centrum, gelegen te Utrecht, naar Gent in de Keizer-Karelstraat 85 diende
overgebracht. Daar worden
de kandidaten aan een m e disch en psichologisch onderzoek onderworpen.
Begrijpelijkwijze valt een
zeker aantal van de kandidaten weg. Ook van diegenen
die wel aangenomen en opgeroepen worden, ontvalt een
gedeelte doordat zij niet opkomen. De overigen worden
vooral in de omgeving van

•

Allerlei h u l p

Hoe verloopt nu zo 'n a a n werving ?Na de test te Gent,
krijgt de arbeider al of niet
een bericht van aanneming.
Vervolgens heeft hij vier weken tijd om — ingeval dit
nodig is — zijn opzeg te geven in België. Zij krijgen een
vrijbiljet om n a a r Nederland
te komen, worden afgehaald
aan de trein en ondergebracht. In h u n werkkrmg
kunnen zij vervolgens een
beetje wennen in de normale dienst, waarna zij kursus
gaan volgen gedurende twee
dagen per week. De gehuw-
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mand hoeft zich over deze
zaak zorgen te maken. Bovendien ontvangt de betrokkene als toeslag voor zijn
woninginrichting 37 daglonen, dus meer dan
een
maand vergoeding en indien
men in een oude woning terecht komt, dan wordt die
volledig opgeknapt zodat iedereen per slot van rekening
in een goede woning ondergebracht wordt.
Zoals reeds gezegd, de Vlamingen zijn honkvast en zijn
er moeilijk voor te 'Vinden
zich elders te vestigen, maar
toch moeten wij hier opmerken dat al diegenen die wij

VLAMINGEN OP EEN NEDERLANDS E SPOORLIJN. MEN ZIET O.A. DHR
WILLY VAN PARIJS AFKOMSTIG UIT MEERHOUT, WERKZAAM BIJ DE
N.S. SEDERT 15 MEI 1961.

uit België bij de Nederlandse Spoorwegen terechtkwaai.
Vader, zoon en twee dochters (deze laatsten als vrouwelijke kantoor-bedienden)
vonden er een betrekking.
Het is met deze reporiage
zeker niet onze bedoeling een
publiciteitsartikel te br-ejagen
voor de Nederlandse Spoorwegen. Wij hebben enkel een
onzijdig beeld willen ophangen van de werkomstandig-

134 VLAAMSE ARBEIDERS
WERKEN BIJ DE
NEDERLANDSE SPOORWEGEN
Rotterdam
geplaatst

•

en

Amsterdam

Niet genoeg

Onlangs meldden de kranten dat de N.S. niet genoeg
Vlaamse arbeiders kregen.
Inderdaad van de 202 Vlamingen die een kontrakt tekenden, zijn er nog maar 134
in Nederland werkzaam bij
de spoorwegen.
De oorzaak is niet ver te
zoeken, zij ligt in de zeer
grote honkvastheid — het
gehecht
zijn aan
eigen
streek — van de Vlamingen
Een Vlaming rijdt liever
vijf, zes uren per dag met bus
of trein dan zich elder"- <ie
vestigen. Zeker als '_>/c dan
nog gaat om uitwijking naar
een ander land, hoewel dat
toch dezelfde taal heeft, hoewel de Nederlandse spoorwegen, de Vlamingen dezelfde
mogelijkheden
bieden als
hun Nederlandse werkgenoten. De sociale vergoedingen
voor hen, die zich nog niet
in Nederland vestigden, worden zelfs zoveel mogelijk bij
de Belgische aangepast.

den en h u n gezin krijgen de
hulp van een maatschappelijke werkster, die hen met
raad en daad bijstaat en die
soms de meest onverwachte
zaken te verwerken krijgt.
De diensten van de N.S. zorgen eveneens voor de verschillende ambtelijke verrichtingen bij de konsul, de
bevolking enz... Voor onderbrenging wordt gezorgd, hetzij in de « Oase », hetzij in
een prive-woning indien die
beschikbaar is, want de woningnood is in Nederland
zeer groot, alhoewel Rotterdam in dit opzicht nog niet
zo erg te klagen heeft Vandaar dan pok dat de meeste
Vlaamse arbeiders hier t e recht komen, zij zijn er dichter bij huis, hebben gemakkelijke verbindingen en vinden ook via een kontaktambtenaar van de N.S. een
onderkomen.
•

V e r h u i z e n geen
karwei

Het verhuizen van België
naar
Nederland,
gebeurt
eveneens door tussenkomst
van de N.S. die hiervoor een
yaste verhuizer heeft. Nie-

bezochten over de ontvangst,
over de werkkring, over het
leven in Nederland, zeer t e vreden waren. De meesten
voelden zich n a enige m a a n den verblijf in Nederland
alsof zij nooit verhuisd waren.
•

Meest u i t
W.- en O.-VIaanderen

Zeer leerrijk is ook de herkomst van de betrokken Vlamingen. De meesten komen
uit West- en Oost-Vlaanderen : uit St. Amandsberg,
Kortrijk, Gent, Veurne, Koekelare, St. Michiels, Oostende, Overboelare, Menen, Petegem, Wetteren, St GillisWaas,
Brugge,
Ertvelde,
Moeskroen, Ruiselede, Saffelare, Bredene, Bottelare, Waregem, Erondegem, Ansbeke
en Gullegem. Verder zijn er
eigenaardig genoeg ook enkelen uit Antwerpen, -Hoboken, Berchem en Wilrijk Anderen komen uitAchter-Olen,
St. Job-in-'t-Goor, Niel, Geel
en een enkele uit Anderlecht
en Schaarbeek.
Allenszins stichtend was
de Indiensttreding van een
bijna volledig gezin, dat van-

heden, een balans van voor
en tegen. In die dingen, die
de balans n a a r de goede kant
doen overhellen zitten zeker
de
sociale
voorzieningen,
men wordt inderdaad niet
als een nummer beschouwd
bij de N.S. en de menselijke
waardering, ook voor de
kleinste arbeider is er zeer
groot. Als verdere voordelen
(die wij nog niet genoemd
hadden) mogen wij zeker het
goedkope reizen niet vergeten. Voor Nederland kan
men steeds over gratis vervoer beschikken. Voor de gezinnen die zich vast gevestigd hebben heeft men viermaal per jaar vrij vervoer
naar de streek van herkomst
in België voorzien, terwijl
anders een korting van 50 %
verleend wordt. Na een jaar
vaste dienst krijgt men de
gelegenheid heel Europa door
te reizen met een vrijbiljet.
Langs de slechte kant van
de balans is er natuurlijk de
voor onze mensen zo zwaar
uitvallende verhuisbeweging
naar een gemeenschap die de
doorsnee - Vlaming
(dikwijls ten onrechte) als hooghartige
stijfkoppen
beschouwt. Verder zijn er de

lagere lonen maar die wor-!
den goedgemaakt door de lagere kosten voor levensonderhoud en de vergelijking
met wat velen die naar
Frankrijk pendelen verdienen, valt helemaal in h e t
voordeel van de Nederlanders uit. En aUes bijeen is
het voor een Vlaming o.i.
toch nog beter naar Nederland te gaan wonen en er als
een gelijkwaardig burger te
worden beschouwd, dan in
Wallonië te gaan verfransen
en er het koeliewerk te moeten doen.
S.D.L.

MEDEDELING

i

De mensen van de N.S.
verzochten ons het volgende Tnee te delen :
Waar in regel meestal
naar stationsas^istenten en
wegwerkers wordt gezocht
(hiervoor is een lagere school - diploma
nodig)
gaan de N.S. thans in
Vlaanderen
ooh treinbestuurders, elektra - techniekers
en
bankwerkers
aanwerven, mensen dus met
een diploma vanaf A3. Het
doet ons genoegen dit be- t
richt als eerste aan onze
lezers te kxinncn meedelen.

DANK
Wvj danken verder de heren Drs Wissink (Voorlichlichting)
Mr du
Buy
(dienst
fersoneelswervmg)
en Mulder
(Personeelszaken Rotterdam) van de Nederlandse Spoorwegen die
ons op een buitengewoon
hartelijke ivijze ontvangen
hebben en het
mogelijk
maakten dat wi] op een ongebonden
wijze
konden
spreken met onze mensen
bij hun bedrijf. Onze dank
gaat ook naar Drs van Riel
de Belgische vertegenwoordiger van de N.S. en de
Heer Post de stationschef
van Rotterdam - Centraal
bij wie wij te gast waren.
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I f R G E N S tussen auïomatlscKe wissels, seinhuizen en
een spoorstavenwir-war, temidden van het gedender
van voorbijrijdende treinen op de spoorbaan van IJselmonde bij Rotterdam, hoorden wij iemand met een Gense tongval Hollands spreken. O p de eerste verdieping van
een burgerhuis in de binnenstad, werden wij verwelkomd
door een Kortrijkse huisvrouw en in het centraal-station
hadden wij een gesprek met een man uit Merelbeke. Al
deze mensen, behoren tot de gemeenschap van 134 Vlamingen, die op dit ogenblik werkzaam zijn bij de Nederlandse Spoorwegen. De mensen van deze spoorwegen
hadden ons uitgenodigd en hebben ons op de meest voorkomende wijze geholpen bij het voorbereidende werk
voor deze reportage, terwijl wij dan toch volkomen vrijuit konden spreken met onze Vlaamse mensen ter plaatse.

YLAMI

EN:

HONKVASTER

DAN GELIJK WELK VOLK
De man die wij ontmoetten
tussen de voormelde treinsporen te IJselmonde, was de
27-jarige van Doorne uit
Gent, die als wegwerker bij
de Nederlandse Spoorwegen
werkzaam is en op dit ogenblik zijn tiende werkmaand
ingaat. Hij vertelde ons dat
hij twee en een half jaar in
Duitsland heeft doorgebracht
enerzijds als beroepsmilitair
(de uitweg voor talrijke Vlamingen) en anderzijds als
assistent in een filmzaal. Na
een tiental maanden bij de
Belgische spoorwegen gewerkt te hebben werd hij
hier afgedankt, ingevolge de
bezuinigingsmaatregelen destijds door minister Seghers
toegepast. Na vier maanden
werkloosheid werd hij van
het ene werkje naar het andere gestuurd door de dienst
voor arbeidsbemiddeling. Uiteindelijk ging de man in, op
een aanbieding van de N.S.
en hij werd aangenomen.

NEDERLAND KOMT
HANDEN TE KORT

•

Hij is, zoals gezegd wegwerker, werkt 9 uur per dag
van 's morgens halfacht tot
's avonds 5 uur met tussendoor een half uur schafttijd.
DE HEER BAERT UIT EERNEGEM WERKZAAM IN
STATION TE ROTTERDAM.

•

Tevreden

Men heeft vijdagenweek en
de mogelijkheid om kursussen te volgen, zodat men zich
kan vervolmaken en opklimmen in rang. Van Doorne
maakt hiervan dankbaar gebruik. Op 28 maart, zo vertelde hij ons, legt hij zijn eksamen af. Hij zal vier jaar
volgen — via avondkursussen
— bij de H.T.S. de Hogere
Technische School, zodat hij
later mogelijkheid heeft opzichter te worden, of bij de
tekenafdeling
te
komen
e.d.m. « Ik ben hier zeer tevreden » zegde van Doorne
ons.
« De werkomstandigheden
zijn zeer goed en de stemming onderling is buitengewoon ». Er wordt daar natuurlijk tussen die Nederlandse en Vlaamse arbeiders
wel eens « heftig » gesproken
over de voetbal, maar waar
gebeurt dat niet ? Als ongehuwde heeft van Doorne de
mogelijkheid om iedere week
naar huis te rijden, van vrijdagavond tot maandagmorgen. De N.S. zijn in dit opzicht zeer breed want zij laten toe dat de Vlamingen 's
maandags met de eerste trein

week, volledig logement en
pensioen. Zij kunnen naargelang hun dienst, ofwel 's
avonds, ofwel 's middags,
warm eten hebben terwijl zij
voor de rest een lunchpakket
meekrijgen. Zij zijn er werkelijk volledig de gasten :
hun kamers worden netjes
gehouden,
bedden
opgemaakt, zij beschikken er over
televisie, spelen en kunnen
deel uitmaken van de sportvereniging. Op dit ogenblik
zijn er een zestiental Vlamingen in de « Oase ».

HET CENTRAAL-

IN VLAANDEREN
ZIJN ER TE VEEL
uit hun geboorteplaats vertrekken en in de loop van de
voormiddag (sommigen zelfs
pas te 2 uur 's namiddags) op
het werk komen, zonder
loonsverlies. Van Doorne die
reeds zeer goede kennis aanknoopt« met Rotterdammers,
zich daar goed thuisvoelt en
tijdens de naweek al eens een
dagje uitgaat, maakt slechts
om de drie weken gebruik
van de mogelijkheid naar
huis te gaan. In ieder geval
zagen wij in hem de man die
met vaste wilskracht en taaie
volhardendheid, bezig was
zich van onderaan een loopbaan op te bouwen. « Ik zal
hier vast en zeker blijven »
zegde hij.

•

Oase

Onze eerste kennismaking
met Vlaamse arbeiders bleek
dus langs de kant van de on-

gehuwden te liggen en in dit
verband mogen wij wel even
wijzen op een sociale voorziening vanwege de N.S., die
de « Oase » opgericht hebben. Dit is zoveel als een tehuis voor ongehuwde en gehuwde arbeiders die nog geen
woongelegenheid in Nederland hebben gevonden.
Het is een zeer modern-ingericht gebouw, dat een onderdak biedt aan 90 personen
(weldra uitbreiding naar 120)
en waar niet alleen een ontspanningszaal, een eetzaal,
maar tevens een studeerzaal
in ondergebracht is, benevens de slaapkamers van de
arbeiders. Wij maakten er
kennis met de heer Kindt die
ons ' niet zonder trots zijn
kraakzindelijke keuken toonde. Hier worden alle dagen
warme maaltijden bereid
De ondergebrachte arbeiders
hebben namelijk tegen de
spotprijs van 20 gulden per

Fabriek naar Brussel

In de « Oase » ontmoetten
wig twee Vlaamse arbeiders.
De eerste, Wijckhuys uit Ruiseleden is sedert zes maanden in dienst van de N.S. als
stationsassistent. Hij verklaarde ons weggegaan te
zijn uit België omdat hij
daar zeer zwaar werk had.
« Ik vind het hier zeer goed
en zal waarschijnlijk bij de
Nederlandse Spoorwegen blijven » zo zegde hij ons. Hij
volgt kursussen om seinhuiswachter of iets in die richting, te kunnen worden. Op
dit ogenblik Ig hij 24 jaar en
ongehuwd. Hij gaat iedere
week naar huis. Tipisch was
wel dat de vader van deze
jonge man destijds uitweek
naar Wallonië om in de mijn
te kunnen werken. « Ik sta
eingenlijk
In
hetzelfde
schuitje, want bij ons is er
geen gelegenheid fatsoenlijk
werk te krijgen omdat er
geen nijverheid is » zegde
Wijckhuis zeer terecht.
De 21-jarige Van de Walle
uit Ertvelde in Oost-Vlaanren, die wij eveneens in de
« Oase » ontmoetten, werkte
vroeger in een plastiekfabriek op 40 minuten van zijn
woonplaats. Tot daar alles
normaal, maar toen verhuisde de fabriek naar Brussel
en een groot aantal arbeiders
werd werkeloos of diende
mee naar Brussel te gaan
« op logement », waarin zij
op eigen kosten dienden te
voorzien. Thans staat Van de
Walle in de doeaneloods bij
de N.S. Hij is ongehuwd en
gaat maar zeer ongeregeld
naar huis « Ik ga graag hier
in Rotterdam uit, ofwel maak
ik gebruik van het vrij vervoer om tochten te maken
met de trein; verleden week
ben ik nog naar Duitsland
geweest » vertelde hij ons.

WE GAAN HIER NIET

•

Wenend naar huis

In het Centraal station te
Rotterdam ontmoetten wij
vervolgens een andere Vlaming, ditmaal een gehuwde,
de heer Verschueren die 31
jaar oud is, drie maanden bij
de N.S. werkt en samen met
zijn vrouw en drie kinderen
een huis in Rotterdam bewoont. Hij is werkzaam als
stationsassistent, gaat kursussen volgen waardoor hij
als eerste-klasser, als rangeerder of als seinhuiswach-i
ter een loopbaan kan maken.
« Mijn vrouw en moeder zijn
allebei hier en wij gaan hier
niet meer weg, het is of wij
gans ons leven hier geweest
zijn » verklaarde Verschueren ronduit. Hij was vroeger
metaalbewerker en zag in het
werk bij de N S. een verbetering. Voor de kinderen zoekti
hij thans een school. Het
heimwee speelt bij hem geen
rol, zoals dat bij velen wel
het geval is. De meesten gaan
weg omdat zij het niet kunnen uithouden van heimwee.
Zo heeft Verschueren iemand
gekend die acht uren in
dienst was en die wenend terug naar huis reed. « Vooral
bij de gehuwden speelt dit
een grote rol en nochtans wij
worden hier zeer geacht, wij
zijn hier als onder landgenoten die dezelfde taal spreken
en die U zeer voorkomend
behandelen. Wij genieten
hier dezelfde voorrechten en
plichten als de Nederlandse
arbeiders ».

•

Sociale voorziening

Wat de sociale zekerheid
betreft, die achtte onze zegsi
man zeer goed.
Het loon ligt natuurlijk iets
beneden het Belgische, maar
de levensstandaard ligt ook
zoveel lager. Wij klappen
misschien uit de (smokkel)
biecht, maar een van de door
ons bezochte mensen vertelde ons dat hij vlees mee naar
België genomen had, het stuk
kostte hem 100 F wat in België zeker 150 F zou betaald
worden. Over de ziekteverzekering waren de arbeiders vol
lof. In Nederland betaalt men
een vast bedrag voor deze
verzekering, al naargelang
het loon en daarvoor ontvangt men alle diensten gra(Vervolg blz. 10)
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GILSON - NEEN - GILSON - NEEN
ANTWERPEN
V.M.O.

(arrondissement)

Zondag 29 april 1962 : deelneming aan provinciale meeting en
optochten te Gent, onder tiet mott o « Neen aan Gi'.son »
Progrramma :
B-jeenicomst te 8 uur 15 op de
Paardenmarkt, Antwerpsti
8 uur 30 stipt vertrek n a a r
Gent
Nemen deel aan deze cocht :
Alle leden van de V.M.O. Antwerpen, Mechelsn en Noorderkempen (eveneens de radiowagens).
Alle 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 Leeuwenvaandel.
Alle afdelingsvaandels van het
e r r Antwerpen (met dragers).
Vertrek in Gent :
Dampoort om 9 uur 30.
9 uur 30 optocht doorheen Gent.
10 uur 30 provinciale meeting in
Baal « Roeland »•
13 uur gezamenlijk middagmaal
(eten meebrengen) in lokaal « HaBewind ».
14 uur V.M.O. bijeenkomst. De
leden en simpatisanten
kunnen
d a n deelnemen aan het provinciaal
zangfeest
16 uur optocht doorheen Gent.
W a a r n a einde.
Vlaamse vrienden uit Antwerpen
en omstreken, houdt nu reeds öie
d a t u m vrij. Gent moet die dag daveren van Vlaamse geestdrift!
NAAR GENT
De prijs voor de busssn naar
G e n t op 29 april bedraagt 45 F
j)er persoon. Laat U zo spoedig
mogelijk
inschrijven
bij
Wim
- Maes, Lanteemhofstraat 28, Bor. gerhout. Tel. 39.92.06 of bij Joris
Ferir. Waarlooshofstraat 44. Antwerpen 2. Tel 39.76.06.
Ook voor de Vlaamse Landdag
worden vanuit Antwerpen autobussen ingelegd tegen 55 F per persoon.
Hiervoor
verwachten
wij zo
apoedlg mogelijk de mschrijvingen
op de zelfde adressen als hierboven

Gasthof AD FUNDUM
ERWETEGEM
Het mooiste in Vlaanderen
De Parel der
Vlaamse Ardennen
Opening op
P a a s z a t e r d a g 21 april a.s.

AD FUNDUM
ERWETEGEM

t Trefpunt der Vlamingen
Tel : 09.700525 - 09.700961

De Volksunie t e Gent : grote
provinciale
volksvergadering
onder het moto : de VlaamsWaalse verhoudingen in de
branding.
Sprekers :
Senator R. Diependaeiv.
Volksvert. Leo )Wouters.
Rich. Van Leemputten.
Provincieraadsl. :
J a n Caudrom.
Jos De Moor.
Omer Van de Kerkhove.
Deze belangrijke vergadering
vindt plaats op zondag 29 april
in het Vlaams Huis Roeland
en vangt a a n om 10 uur 30
stipt.

de vergadering
werdrai enkele
nieuwe leden aangeworven.

WETTEREN
Neen Gilson.
Zaterdag 31 m a a r t kwam Wetteren aan de beurt om te protesteren tegen h e t bsleld van Gilson.
Meer dan 150 personen — te vergelijken met de 45 aanwezigen op
de met bamimi-reklamie aangekondigde P.V.V.-meeting van 1 m a a r t
— vulden de zaal Scala. Vele nieuwe gezichten werden
bemerkt.
Sprekers M. Dewulf, A. De Meyer,
dr. Van Boxelaer, volksvertegenwoordiger Wouters en Toon van
Overstraeten gaven uiting a a n ons
onverbiddelijk verzet tegen de politiek van Gilson. De nadruk werd
gelegd op de sociale k a n t van onz;e Vlaams - nationale strijd. N a

IZEGEM
Alle Volksunie-lezers ,en simpatizanten houden op zondag 15 april
h u n voormiddag vrij voor h e t bijwonen van de grote protestmeeting
welke plaats heeft in de bovenzaal
van herberg « Royal » te Izegem.
GRUITRODE
Op zaterdag 14 april te 20 uur,
bierhuis « Uilenspiegel » volksvergadering.
Sprekers : Joris De Graeve,
Clem Colemont. Wim Jorissen.

AKTIE
OOSTVLAANDEREN
Op zondag 8 april a.s. grote
propagandakaravaan Kruishoutem met vertrek om 9 uur 30
aan de kerk van Zingem.
Alle kaderleden en sympathisanten worden dringend opgeroepen om hieraan deel te nemen Geen enkel arrondissement of plaatseli.ikp kern mag
ontbreken.
Propagandamateriaal zal ter
plaatse ter beschikking staan.
Reisroute : Zingem (vertrek
kerk 9 uur 30) - Ouwegem
Huise - Wannegemlede - Kruishoutem - Nokere - Wortegem Bevere - Oudenaarde
Op zondag 15 april om lU uur
a.s. grote openluchtnieeting op
de markt te Eruishoutem Ook
hierop wordt een afvaardiging
van ieder arrondissement verwacht
Alle sympathisanten uit het
kanton die aan de verdere akt i e te Kruishoutem aktief willen meewerken kannen zich
melden bij ;
Guido Deroo, Raketstraat 6,
te Gent <T 09-22.68.83);
J a n Sieurs. Struifstraat 5, te
Gent (T. 09 25.79.07);
Gies Cosyns Dorp. Kwaremont (T, 055-381.61).

NEDERLANDSE

BEWEGIN
te 13 uur 30.

ANTWERPEN
Borms-herdenkingsmis.
Zoals elk j a a r wordt ook ditmaal
de Doktor August en Mevrouw
Borms herdenkingsmis ingericht
dooi' de Pallieters, en dit op zondag 8 april, in de kerk van de E.P.
Minderbroeders Ossenmarkt Antwerpen om 11 uur.
Dit gevolgd door beaoek a a n h e t
graf op het gemeentskerkhof te
Merksem.
ARR. BRUSSEL
Op 26 m a a r t H- in bijzijn van
arrondissementeel
en
hoofdbestuurslid J. Steegmans, kwam h e t
voltallig gewestbestuur samen te
Anderlecht. De
gewestsecretaris
gaf een duidelijk overzicht van de
nog te hernieuwen abonnementen
en lidkaarten 1962. De verschillende afdelingen zullen binnen de 14
dagen de nog hangende zaken afhandelen.
Zeer belangrijk.
Ons gewest belegt voor gans het
arrondissement een grote volksvergadering op vrijdag 4 mei e.k.
te 20 uur in de St. Armazaal, St.
Guidonstraat,
Anderlecht-Centrum.
r
Sprekers :
. ^ „ „^„^
.
Partijvoorzitter en volksvertegenwoordiger Mr. Fi'ans Van der
Eist.
Volksvertegenwoordiger : Reim.
Mattheyssens.
Dezelfde avond :
Dienstbetoon door
arrondissementeel voorzitter A. Van Malderen — volksvertegenwoordiger D.
De Coninck — Arch. De CJoster.
BRUGGE
Deelname aan Prov. Kaderdag.
Op zaterdag 7 april 1962 te 14
uur 30 vindt in Café du Commerce, Zuidstraat te Roeselare een
prov. Kaderdag plaats.
Wij rekenen er op d a t iedere
afdeling minstens rnet één persoon
zal vertegenwoordigd zijn.
Vertrek te Brugge op de Bi-ug

SPOORWEGEN

(Vervolg van blz. 9)
tis '. geneesmiddelen, dokter,
ziekenhuis, heelkimdige bewerkingen enz... Men zit
nooit met de handen in het
haar, men hoeft zich niet te
bekommeren om dokters-rekeningen en ziekenhuisonkosten, niets van, dat alles.
Verschueren vertelde ons dat
zijn vrouw in België werd geopereerd en dat de zaak hem
7000 F kostte waar hij slechts
1700 '^ terugkreeg. Hij heeft
niet minder dan drie nevenkarweien gedaan, om ekstra
geld te kunnen verdienen -jn
aldus de kosten te delgen.
Ook voor de oude dag is in
Nederland op een zeer goede
wi. ze
gezorgd. Dit
alles
brengt mee dat men zich in
deze zaken waarmee men bij
ons voortdurend kopbrekens
heeft, geen zorgen te maken
heeft.
•

Met de boekentas
Mevrouw de Poorter trok
op de eerste verdieping, die
zij en h a a r man in een Rot-

Vlaams Huis.
Zaterdag 31 m a a r t werd h e t
Vlaams Huis « De Reuzen » officieel geopend. I n een inleidende
toespraak wees Pater Van de Walle, O.P., erop d a t God ons als Vlamingen geschapen heeft en d a t
d a t verplichtingen insluit w a a r a a n
we niat kunnen ontsnappen. Hij
ging d a a r n a over tot h e t inzegenen van h e t Vlaams Huis. Dr.
Wouters, voorzitter van de R a a d
van Beheer, wees erop d a t h e t
Vlaams Huis voor iedereen openstaat. Dadelijk d a a r n a werd a a n de
60 aanwezigen champagne aangeboden.

Rechtzetting;.
I n verband m e t h e t K a m e r - J w
bileum v a n onze Wetterse BJS.PJ«
volksvertegenwoordiger Jules Dal
P a u w vernemen we d a t de g e h u h
digde in h e t parlement toch reeda
eens gesproken heeft; namelijli
toen hij zei : « Doe de d e u r dicht»
h e t t r e k t hier ». Uit deze woor.
den moge zijn algemene politieke interesse blijken. Wij geven
echter graag toe d a t hij een b r a a t
m a n is, voor eeuwige zwijgers is
d a t niet moeilijk, en we wachten
dan ook m e t spanning op zijn volgends tussenkomst. Eens om de 29
j a a r is niet te veel.
E n waarom zou hij niet ineens
degelijk werk doen en zijn stem
tegen Gilson verheffen!
i

terdams burgerhuis betrekken, aan een lijn die beneden
verbonden was met de deurknop en verschafte ons aldus
op deze in Nederland zeer
verspreide wijze, toegang tot
het huis. Haar man is op dit
ogenblik vier maanden bij de
N.S. Hij is wegwerker, m a a r
ook hij volgt kursussen om
het hoger op te brengen. Zij
zijn beiden afkomstig van
Kortrijk. De man werkte bij
ons achtereenvolgens in de
Waalse koolmijnen als pendelarbeider — hij deed vijf
uur bus dagelijks — verder
een tijdlang in een tekstielfabriek en ten lange laatste
in een bedrijf waar tegels
vervaardigd werden : een ongezond werk, naar de vrouw
ons verklaarde. « Wij moesten al wat we verdienden aan
de dokter hangen ».
Vrouw de Poorter is sinds
18 januari van dit jaar in
Rotterdam, il] is sindsdien
nog niet n a a r huis geweest,
< pas met Pasen > vertelde

zij. Zij voelen zich thuis en
hebben helemaal geen heimwee. « Daar wij geen kinderen hebben, ben ik ook gaan
werken, anders zat ik toch
maar alleen de ganse dag 5>..
Alhoewel de woningnood in
Nederland nog zeer nijpend
is vonden zij toch de dag van
aankomst een onderdak, zij
het dan ook slechts een verdieping met een paar kamers
en een keukentje. « Meer
hebben wij eigenlijk niet nodig, als ge goed je brood verdient, wat moet ge meer hebben ? » zei vrouw de Poorter
tot afscheid. Juist toen we
weggingen ontmoetten wij
haar man, netjes in de kledij
van de spoorwegen met die
eigenaardige boterpotvormige
pet. Hij had een boekentas
onder de arm, hij kwam van
de kursus... Wij zouden naar
België niet meer terug willen zeiden deze mensen nog.
Zij zijn in Rotterdam volledig ingeburgerd.
S.D.L.

Laatste kans.
De propaganda wagen is er bijna.
W;e zich haast, kan nog een ereaandeel van 100, 500 of 1.000 F
bemachtigen of een s t e u n k a a r t
van 20 of 50 F kopen door storting op postrekening n r 4414.47
van J a n Van Tulden, Verbrand
Nieuwland 25 te Brugge.
Kolportage tochten.
De laatste kolportagetochten in
• h e t arr. kennen een overtuigend
sukses.
Wie a a n de volgende wenst mede te werken, geeft zijn n a a m op
bij de propagandaleider, Delaplacestraat 121, St. Ki'uis.
Sport en Spel.
V.U.-Jongeren krijgen de kans
tot h e t volgen van J u d o en JiuJitsu 09feningen.
Deze vinden
plaats iedere m a a n d a g en vrijdag
avond van 20 uur tot 22 uur.
Maandelijkse bijdrage 25 F.
Voor alle bijzonderheden, zich
wenden tot Mare Vandemoortel,
Delaplacestraat 121. St. Kruis.

A.N.Z.-KLEIN BRABANT
Op zondag 8 april in de zaal
« Victory », S t a t i o n s t r a a t te
Bomem, te 14 u u r 30
PROVINCIAAL
LENTEZANGFEEST
Deklamatie door Antoon van
der Plaetse, zangleiding Wies
Pee, begeleiding door A. Preud'homme en O. Van Goethem.
Optreden van h e t koor « De
Karekiet » en de volksdansgroep « De Garve ». Bindtekst
en leiding : Dries Van Assche.
Na h e t feest komen de Volksunie-vrienden bijeen in h e t lokaal Ami Op het Kerkplein te
Bomem.

EKE
Een korte meeting greep te Eke
plaats n a de hoogmis van 9 u u r 30.
Aangezien de kerkgangers niet zo
talrijk waren als in vorige gemeente kon de belangstelling van
zelfsprekend niet zo groot zijn.
Opnieuw echter ontvingen we veel
sympathie
van
de studerende
jeugd.
GENT
W a t is er op komst ?
De V.M.O. leden G e n t zijn aanwezig op zondag 8 april in de kerk
der Paters Dominikanen, Hofstraat
Gent, voor h e t bijwonen van de
zielsmis voor wijlen Dr August
Borms. Verzamefen a a n de ingang
der kerk om 9 uur.
Volgende openluchtmeetings vinden plaats op zondag 15 april. Na
de mis van 8 uur te Machelen a a n
de Leie. Na deze van 9 u u r te
Zulte en 9 uur 30 te Olsene. Na de
meetings kolportage t e Olsene en
Zulte. Verzamelen a a n de Roeland
om 7 uur 50.
Vrijdag
13
april
algemene
V.M.O.-v6rgadering, agenda : kasverslag der m a a n d m a a r t en plan-

OOSTERVELD
Prachtig appart. op Prins
Boudewijnl. te Antwerpen.
Indiv. chauff., 1 slaapk.,
geïnst. badk. en keuken.
Nog slechts 2 appart. aan
410.000 F en 430.000 F. Bevragen : T. 03/49.51.42. 's
Avonds T. 03/37.67.15.

ning van de eerstkomende werking. De vergadering vangt a a n
om 20 u u r 15.
Nieuwe leden en k a n d i d a a t leden zijn steeds welkom.
Nieuws.
Vanaf 15 april s t a r t h e t arr.
Gent-Eeklo met een tweede mikrowagen, en wel in h e t ge^west Zomergem-Waarschoot. K m . Rutger
Van den Berghe die w a t de organisatie van zijn gewest betreft
zijn pluimen reeds verdiende zal
als
verantwoordelijke
spreker
openluchtmeetings houden in h e t
Meetjesland. We wïnsen Rutger en
zijn m a n n e n veel succes e n een
goeie vooruitgang voor de Volksunie aldaar.
GENT
R a a d en win een vet konijn, h e t
wordt voor U een smulfestijn, en
voor ons een gewaardeerd© steun.
Verdere
inlichtingen zijn
te
verkrijgen in h e t lokaal Rubenshof, Borluutstr., Gent, bij Rik.
KRUISHOUTEM
De uitbouw van onze partij in
h e t k a n t o n Kruishoatem kent een
onverhoopt sukses. Na de kolportages die er reeds plaats vonden
groeide ook a l d a a r h e t a a n t a l
abonnementen e n leden
I n afwachting d a t de partijafdeling er definitief zal opgericht
zijn, doat h e t arrondissementeel
bestuur Oudenaarde - Ronse langs
deze weg een oproep tot al de
Vlaamse vrienden uit het k a n t o n
Kruishoutem om onze r a n g e n te
komen vervoegen. Zij k u n n e n d a t
door lid te worden en door zich t e
laten abonneren op ons weekblad.
LOOKRISTIE
Na Zeveneken kwam Lookristie
a a n de beurt, de a a n d a c h t van de
toehoorders
was
geweldig.
Ze
sleiu'den bijna de woorden uit de
mond van onze spreker, en stonden vast op d a mikro geplakt. Hier
ontvingen we als blijk van waardering van iemand 100 F steun
voor onze werking.
SINT P I E T E R S LEEUW
Alle Vlaamse mensen zijn uitgenodigd op vrijdag 13 april om 20
uur in de zaal Moriau, Rink 30 t e
Sint Pieters Lseuw, voor een grote
volksvergadering, ingericht
door
de plaatselijke afdeling van de
Vlaamse Volksbeweging.
Dr. jur. P. Daels over : « W a t
is federalisme, kan h e t een oplossing brengen voor de bestaande
problemen ? »
Vertoning van de prachtige film
over de M a r s op Brussel van 22
oktober 1961.
NAZARETH
Het was geen aprilvis toen we
n a de H. mis van acht u u r op 1
april voor een 200-tal toehoorders
onze meeting hielden te Nazareth.
Het is de eerste maal, hopelijk
niet de laatste dat we zulk een
talrijk gehoor hadden. De toehoorders die voor de eerste m a a l K.
Van D a m m e in n a a m van de
Volksunie aanhoorden leefden intens mee met hetgeen spreker te
verduidelijken had.
ZEVENEKEN
De opsnluchtmeeting gehouden
op 25 m a a r t j.1. kende veel bijval.
We mochten ons in een gehoor
bestaande uit een 75 m a n weetgierigen verheugoa, h e t bar koud weder m acht genomen, is zulks niet
slecht.
OPROEP
Ordedienst Landdag.
Al degenen die wensen deel uit
te m a k e n van de ordewacht op de
Vlaamse Landdag van 3 juni e.k.
stellen zich onverwijld In verbinding met h e t Arrondissementeel
V.M.O. sekretariaat Tel. 38.76 00
of h e t Prov. V.M.O. sekretariaat.
Tel. 39.92.06.
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Investeringsmaatschappij
Na in het begin van zijn tussenkomst het beginsel van de
investeringsmaatschappij te hebben behandeld en goedgekeurd en na er op gev/ezen te hebben dat België met
dit initiatief jaren te laat komt, legde Mr Van der Eist de
nadruk op de Vlaams-Waalse werkelijkheid in België. Hij
besloot dan zijn tussenkomst als volgt :

«La notion de region parait avoir un seng du point de
vue social dans la mesure oü

de leur conformité avec l'histoire, dang la mesure oü celle-ci a consacré des limites
provinciales reposant moins
sur «Ie fait du prince » que
sur des réaUlités profondes et
séculaires.»
In het licht van deze gegevens en beschouwingen is het
duidelijk wat in België sedert
lang had moeten gebeuren :
de erkenning van Vlaanderen
en Wallonië als «socio-ekonomische » gewesten.
Ik weet het wel : men betwist het bestaan van een
Vlaamse ekonomie. Er zou
alleen een Belgische ekonomie bestaan. Het is duidelijk
dat alles afhangt van het
standpunt waarop men zich
plaatst : men kan even goed
beweren, en dat is ook juist
in zeker opzicht, dat er alleen
maar een wereldekonomie bestaat.
Maar tegenover deze realiteit, die niemand ontkent,
van het bestaan van een
Belgische ekonomie staat die
andere realiteit dat binnen de

VERKEKEN

KANS

le milieu humain d'une region
présente certains caractères
propres par rapport a d'autres regions même avoisinantes.

Belgische ruimte twee volksgemeenschappen leven met
eigen taal, eigen karakter,
eigen verleden, eigen bedrijfsleven, eigen ekonomie.

C'est ainsi que lea migraDuitsland wordt ingedeeld tions interrégionales de train 23 socio-ekonomische ge- vailleurs, même a 1'intérieur
westen gegroepeerd in 8 gro- des frontières d'un pays, peutere eenheden, plus BerUjn.
vent soulever des problèmes
Italië i's'ingèdeél'd"iri'"S ge- ^ d'assimilation dans les regions
westen, plus Sicilië en Sar- qui les acceuillent. "On pelit
done consevoir que la possibidinië.
lité pour les travailleurs de se
Nederland wordt in twee déplacer
sans dépaysement ou
socio-ekonomische gewesten déracinement
soit aussi un
verdeeld.
des critères k prendre en conLuxemburg is natuurUjk te sideration pour tracer les liklein om onderverdeeld te mites des regions que l'on apworden.
pelerait socio - économlques
pour évoquer leur significaBelgië büjft in gebreke : op tion largement humaine ».
de kaart die wij aantreffen
in het jongste nummer van
Dergelijke
overwegingen
< L'Européen », en die over- beantwoorden volkomen aan
genomen is uit het rapport onze inzichten en opvattinder experten van de E.E.G., gen ter zake. Ze komen evenzien wij duidelijk hoe België wel voor in een dokument
het voorbeeld van de andere van de E.E.G. dat door de
landen niet gevolgd heeft en Belgische regering volledig
nog steeds « un et indivisible» genegeerd wordt.
la In juli 1961 schreef een
De Franse deskundigen
gespecialiseerd journalist die
hebben
in hun verslag over
de werkzaamheden van de
werkgroep der experten ge- de indeling van Frankrijk
volgd had : « Quant h la Bel- eveneens gewezen op de vergique, elle doit prendre cer- schillende faktoren waarmee
taines precautions en raison rekening gehouden werd. Een
de la coexistence de deux van die faktoren is : «la formation historique ». « Les tigroupes linguistiques ».
tres mêmes retenus pour la
Welke zijn de maatstaven designation des «regions»
die door de werkgroep van (Alsace, Auvergne, Champagdeskundigen aanbevolen wor- ne, Provence...) témoignent

De Belgische regering heeft
dit zelf erkend wanneer zij
in 1945 de Waalse Ekonomische Raad opdracht gaf een
rapport op te stellen over de
Waalse ekonomie en jaren
later aan het Vlaams Ekonomisch Verbond de opdracht
een rapport op te stellen over
het Vlaams Bedrijfsleven !

Het Verdrag van Rome
maakt herhaaldelijk gewag
van ekonomische streken of
gewesten en laat de mogelijkheid open van een regionale ekonomische politiek
afgestemd op deze gewesten.
In de schoot van de Europese Ekonomische Gemeenschap werd dan ook een
werkgroep van nationale experten in zake regionale politiek gelast met het opstellen van een ontwerp van indeling van Europa m sociaalekonomische gewesten. De
werkzaamheden van deze
werkgroep zijn reeds ver gevorderd : er is maar één land
dat achter blijft, dat is eens
te meer België.

DE
Frankrijk werd reeds bij
dekreet van 30 juni 1955 ingedeeld in 21 gewesten en
deze 21 gewesten worden gegroepeerd in 9 grotere sociaal-ekonomische gewesten.

DE VOLKSUNIE

den ? Men streeft naar gewesten «met ieder drie tot
vijf miljoen inwoners ». Gewesten met minder dan drie
miljoen inwoners worden te
klein geacht voor het voeren
van een doelmatige sociaalekonomische politiek, gewesten met meer dan vijf miljoen inwoners worden te
groot.
De nadruk wordt gelegd op
het feit dat niet uitsluitend
met ekonomische faktoren
mag rekening gehouden worden, maar het sociale, het
menselijk aspekt moet in
aanmerking genomen worden.
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houden wél rekening met deze fundamenele realiteit bij
het opstellen van hun statistieken en rapporten.
En zo pas werd het verslag
Sauvy gepubliceerd om er ons
aan te herinneren dat een
van de basis-gegevens voor
gans het ekonomisch leven,
de demografische toestand,
grondig verschilt in Vlaanderen en in Wallonië. Is het dan
geen zware fout te weigeren
deze realiteit te aanvaarden
en als uitgangspunt te nemen
voor de te volgen politiek ?
Naar mate de Staat een
belangrijker rol gaat spelen
in het ekonomisch leven
stijgt ook het belang van de
psychologische faktor, waar
Prof. Coppé de aandacht op
gevestigd heeft in zijn rede
op het Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch Kongres
van vorig jaar, toen hij zegde : «De houding van de
Belg tegenover de Staat kan
uiterst bondig samengevat
worden : hij is er tegen. In
een tijd van « lais£sr faire,
laisser passer» was dit niet
gevaarlijk, maar nu zich een
herziening opdringt in de
verdeling van de bevoegdheden en de vroegere grenzen
enigzins moeten aangepast
worden, is dergelijke houding
een handicap ».
Ik meen dat het meer is dan
een handicap. De taak die de
Staat op zich neemt kan hij
slechts tot een goed einde
brengen wanneer er een
nauwe en vertrouwvolle samenwerking tot stand komt
tussen de Staat, de Overheid
» e» de burgers. Daaroni moet
de Staat dichter bij de burgers gebracht worden, hij
t moet ^ich aanpassen aan de
tweeledigheid van het land,
opdat hij ook rekening zou
kunnen houden met het ei-

er de stuwkracht nodig van
het gemeenschapsgevoel. Dat
ontbreekt in het gecentraliseerde België.
Eens te meer wordt een
kans verkeken, een gelegenheid gemist. Het is de traditionele, nefaste, centraliserende geest die ook dit wetsontwerp bezielt. Het is enerzijds streng centraliserend
volgens de traditionele formule: alle effectieve macht in
handen van de beheerraad te
Bruasel! Een beheerraad die
samengesteld wordt zonder
enige waarborg voor een betrouwbare
vertegenwoordiging van beide landsgedeelten.
Anderzijds dreigt het gevaar,
te vervallen in een onverant^
woord en ongezond regionalisme:een aantal gewestelijke
maatschappijen, zonder voldoende omvang, onder de
voogdij van de N.LM.
Daar waar het aangewezen
zou zijn twee investeringsmaatschappijen op te richten,
een voor het Vlaamse en een
voor het Waalse landsgedeelte, overkoepeld door een Algemene Raad waarin de beheerraden van de twee maatschappijen zouden samenkomen. Maar dit zou te mooi
zijn !
Om te besluiten : dit is een
initiatief dat op zichzelf toe
te juichen is, maar dat vol
gevaren is en tot een miserabele mislukking kan leiden.
Wat zou te betreuren zijn. In
de gegeven omstandigheden,
gezien het gemis aan reële
waarborgen op essentiële
punten, is het een blankowissel.
Daar waar dergelijk initiatief voor de Vlaamse gewesten vooral van zeer groot nut

Tussenkomst van Mr Van der Eist
Bij de Stichting van de Ekonomische Raad voor Vlaanderen in 1952 legde professor
Eyskens in zijn rede de nadruk op het feit dat de
Vlaamse
volksgemeenschap
staat voor eigen sociaal-ekonomische problemen, die een
specifieke oplossing vergen !
. Een ander Vlaams hogeschoolprofessor. Dr, Van Mechelen, schrijft in zijn boek
«De ontwikkeling van de
volkskracht in Vlaanderen»:
«De taalgrens in ons land
verschijnt insgelijks als een
ekonomische g r e n s . Z i j
scheidt twee delen in ons
land met een totaal verschillende ekonomische struktuur
en entiteit».
Prof. Devreker in zijn boek,
uitgegeven door het Willemsfonds, over «Welvaartsproblemen
in
Vlaanderen»,
geeft een uitvoerige uiteenzetting van de eigen struktuurmerken van de Vlaamse
ekonomie.
Uit alle statistieken, uit alle gegevens waarover wij beschikken blijkt deze werkelijkheid : het verschil tussen
Vlaanderen en Wallonië ook
op sociaal-ekonomisch gebied.
Wetenschappelijke instellingen zoals het Département
d'économie applique de 1'Université Libre de Bruxelles,

gen karakter, de eigen psychologie van de volksgemeenschappen.
Prof. Coppé heeft het nog
sterker uitgedrukt, hij heeft
gezegd : « de Staat is de
vijand ». De overdreven centralisatie van alle instellingen en diensten te Brussel
heeft inderdaad van de staat
en de staatsinstellingen in
ons land al te zeer « een
vreemde macht » gemaakt.
Maar om iets belangrijks
te kunnen verwezenlijken,
iets dat boven de macht van
enkelingen en groepen ligt, is

zou kunnen zijn, moeten we
eens te meer de vrees koesteren dat onder Waalse drufe
en door het gecentraliseerd
karakter van de instelling de
Vlaamse gewesten het kind
van de rekening zullen zijn.
Het goedkeuren van dit
wetsontwerp
veronderstelt
een mate van vertrouwen in
de regering en in de minister
van ekonomische zaken, die
wij, op grond van de ervaring opgedaan tijdens de
tien maanden dat deze regering aan het bewind is, niet
kunnen opbrengen.

WESTHOEK !

Voor aankoop van villa of bouwgrond ta
ST. IDESBALD - KOKSUDE - OOSTDUINKERKE
wendt U tot het
ENIGE Vlaams agentseha- '=>n de Westkust

VIKING
KONINKLIJKE BAAt4 306
St. IDESBALD-KOKSIJDE
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ANTWERPEN
Aandacai.
Op zonaag 8 aporil e.k. ter gelegenheid van de Bormsmis te Antwerpen, roepen wij al onzs m a n nen op daar aanwezig te zijn.
D a a r de V.M.O. die dag op twee
of beter nog op drie fronten
etrijdt is h e t beslist nodig d a t iedereen aanwezig is. Er is kolportage op Antwerpen West, eveneens
a a n de Ossenmarkt en d a a r n a de
gewone aktie !
Dus V.M.O.-mannen allen stipt
05) post !
^erftochten.
Op zondag 25 maart, ter gelegenheid van onze werftocht te
Burcht werden op een m m i m u m
Tan tïjd 96 bladen verkocht.
Op 1 april te Berchem kwamen
» e op 79 bladen, eveneens op een
minimum van tijd. Volgende zondag werftocht op Antwerpen-West.
Iedereen stipt op post om 9 uur 15
Mtn de Nieuwe Carnot.
BRUSSEL
Werftochten.
Om de jongeren ook de kans te
geven deel te nemen aan de werftochten. wordt er vanaf heden om
de veertien dagen 's zaterdagsnamiddags een tocht voorzien voor
dezen onder hen die verhinderd
aijn wegens andere aktiviteiten om
a a n de ssondagse tochten deel te
nemen
We verwachten hen op zatei^^g
21 april 1962 achter de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS)
in de Lakenstraal, vanwaar ze om
14 uur vertrekken n a a r Zellik. Terugkeer te 18 uur verzekerd.
Dank zij de jongeren moeten
die zaterdagse werftochten
uitgi-oeien tot hetzelfde sukses als de
zondagse.
Er wordt een beroep gedaan op een
paar welwillende autobezitters om
deze jong-eren te vervoeren.

ton Mechelen gelegen, h a a r aansluiting voor de werking bij de
werkgroep Klein-Brabant. Aan dit
verzoek werd voldoening gegeven.
C^ zaterdag 14 april te 20 uur,
lokaal Ami, Kerkplein te Sauvegarde gezellig
samenzijn
voor
Klein-Brabant, (kanton Puurs -tRuisbroek.
Tijdens dit gezellig samenzijn
zal de film over de Mars op Brussel vertoond worden.
Een werkgroep van 20 m a n werd
gavormd.
Tot voorzitter werd aangesteld
F r a n s van de Moortel, Emiel Verh a e r e n s t r a a t 14, St. Amands, tot
sekretaris Loe
Huwels, K a t t e s t r a a t 46, Oppuurs.
DENDERHOUTEM
Bat.
Op zaterdag 7 april richten de
afdelingen
Denderhoutem - Welle
hun eerste Vlaams Dansfeest in
te Denderhoutem in de zaal Cas n o . Dorp.
Orkest : Peter Philips
Eerste dans te 21 uur.
Deelname : 50 P.
K a a r t e n te bekomen door storting op P . C R 5902.65 van De
Grom Richard. Broekstraa' 77,
Welle.
Er vertrekt een ous vanuit Welle te 21 uur en te 22 uur aan het
lokaal Cafe Cambrinus, Dorp, om
de deelnemers uit Welle er heen
te voeren,

BOBNEM

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
uitgenod'.gd.
We verwachten D met veel voorstellen en initiatieven voor de verdere uitbouw van onze partij in
het arrondissement.

I n aanwezigheid van provincieraadslid Ward Rolus en van arïondissementsvoorzitter Ir, Oscar
Benard werd t s Bornem overgegaan tot de stichting van de kantonnale werkgroep Klein-Brabant.
De opgekomen kaderleden hoorden uiteenzett'ngen van Wim Jorissïn, algemeen sekretaris, en
van Wim Maes, provinciaal sekretaris.
Er waren afgevaardigden aanwezig uit de gemeenten Bornem,
I>uurs, Oppuurs, Breendonk, St.
Amands, Mariekerke, Hmgene. Liezele en Lippelo. Alleen voor de gemeente Weert (700 inwoners) werd
nog geen verantwoordelijke gevonden Anderzijds vroeg de gemeente
Ruisbroek-Sauvpgarde in het kan-

IZEGEM-TIELT
Verleden zondag hebben onz^
propagandisten goed werk verricht !
Bij een kolportage in ons distrikt werden 249 n u m m e r s van de
Volksunie aan de m a n gebracht,
waarbij terzelfdertijd
pamfletten
werden uitgereikt in voorbereiding
tot de meeting van zondag 15 april
te Izegem. Proficiat m a n n e n !
We rekenen opnieuw op U en
ook op diegenen, die tengevolge
van griep of van andere perikelen,
niet konden meehelpen, voor een
nieuwe kolportagetocht op aanstaande zondag 8 april. Bijeenkomst in Café Roya! te Izegem
om 8 uur.

GÉ OH A/v\ PAG NI S É E R ö

uit de druiven van de viaamse gemeenten
OVERIÜSE-HOEILAART
in de I s c a v a l i a i

_ EEN PRODUKT ISCA
I N Ha UB ; e o CL/40 cl.

H. R. BRUS.24Z.272

VOÜK A L L L INLICH i l i \ u t . i \
A N T W E R P E N : A . B O R G S , 36, L a n t e e r n h o f s r a a t
B o r f f e r h o u t — T e l 30.04.23
BRUSSEL : Walter Verheirstraeten
95, K i . M o l e n s t r . A n d e r l e c h t T . 22.88.98
83. I J z e r l a a n - T e l . 50749
O O S T E N D E : Jozef De B u s s c h e r e - D e c r o o s
T o r h o u t s e s t e e n w e g 218
D I K S M U I D Ë : Vlaams Huis
MECHELEN : Gielis « Café Op Sinjoor »
Nieuwwerk. 1 - Tel. (015)14614
BLANKENBERGE Huis Declercq Robert
13. L é o n D u . j a r d i n s t r a a t - T e l . 411.83

Dank a a n de propagandisten
van Roeselare en Kortrijk die ons
bijsprongen.
Meeting te Izegem op zondag 15
april.
We rekenen op de aanwezigheid
van al onze Volksunielezers op
deze belangrijke meeting. Overtuig vrienden en kennissen om
te komen luisteren n a a r het meeslepend en bezielend woord van
Wim Jorissen en Toon Van Overstraeten op zondag 15 april om 10
uur in <2afé Royal, Nieuwstraat te
Izegem.
IZEGEM
Sedert meer dan 2 j a a r wachten
de inwoners van de wijk Bosmolens te Izegem op de goedkeuring
van de staatstoelage voor h e t bouwen van de kerk van de H. Familie aldaar. Onze senator Diependaele spande zich in voor deze
zaak, waarin zelfs Dequae geen
resultaat kon bekomen.
We bekwamen
van Minister
Merlot bevestiging d a t hij de
principiële belofte om verlening
van staatstoelage heeft ondertekend.

KADERDAG
WESï-VLAANDEREN
Op zaterdag 7 april a.s. vindt
de kaderdag van de provincie
plaats te Roeselare. Om 14 uur
30 is iedereen aanwezig in u Café du Commerce », Zuidstraat.
Het is een plicht op deze kaderdag aanwezig te zijn.

LEUVEN
Dinsdag 27 m a a r t werd een
flinks vergadering gehouden waarop Daniel Deconmck een degelijke
kijk gaf op het probleem Brussel
en op de drie belangrijke wetsontwerpen Gilson en Cie.
Mare Pelgrims handelde over
Leuven en zijn franskiljonse professorenkaste.
Zaterdag 31 m a a r t gezellig samenzijn met wafelenbak.
Ons zaaltje was volzet. En 't ging
er gezellig toe. Tot in de late uurtjes werd er gefeest en leubs gemaakt. De afwezig n hadden groot
ongelijk.
LIEDEKERKE-TERALFENE
De propagandatocht van 1 april
met verkoop van h e t blad was n a
een goed uur reeds ten einde, gezien al de bladen verkocht waren.
In Teralfene was h e t onthaal inderdaad zo goed dat wegens een
tekort a a n bladen nog geen vierde van Liedekerke kon bewerkt
worden. We komen dan ook n a a r
Liedekerke terug om daar h e t rskord te breken.
MACHELEN-DIEGEM
Op zondag 15 april worden de
deelnemers a a n de propaganda^
tochten te 8 uur 45 verwacht, achter de KVS (Lakenstraat) of te
9 uur 30 aan de kerk van Diegem.
De gemeenten Diegem en Machelen krijgen dan h u n beurt om met
de Volksunie nader kennis te maken.
NOSSEGEM
Armand Pien, weerman van radio en T.V., spreekt op woensdag
11 april 1962 te 20 uur in de zaal
A. Goffeau, Brusselsebaan 38, Nossegem, over Ruimtevaart,
De Brabantse Kultuurkrtng De
Klauwaerts nodigt u hartelijk uit.
Deelname in de onkosten : 10 F .
Gratis toegang voor de leden
OUDEN AAROE-RON bE
In de loop van verleden week
werden 10.000 eks. van ons blad
over het arrondissement verspreid.
Bovendien werden op zondag 1
april jl. 2.500 bladen geko-porteerd
m de stad Oudenaarde en de gemeenten Nederbrakel, Bevere en
Munkzwalm
Onze welgemeende
dank gaat naar de vrienden dic
hiervoor on de bres stonden.
S4JllA.4KiSl,EK
De vooruitgang, welke de Vlaamse partij m Evere, Schaarbeek en
S'nt-Joost heeft gemaakt, werd
schitterend bevestigd door hel
sukses van ons gezellig samenzijn
van 31 maart. Er was een opkomst,
die andere partijen zou doen watertanden en niet alleen die fel
toegejuichte humorist Peter Knor,
m a a r ook de merkwaardige verras-

singstombola droegen er toe bij
d a t die avond de boog werkelijk
ontspannen was. De drieduizend
frank, welke dit festijn van de
goede luim opbracht g a a n volledig n a a r h e t wagenfonds.
ST. NIKLAAS
De Volksimie werd reeds flink
uitgebouwd en h e t arrondissement
beschikt t h a n s over 5 afdelingen:
Beveren, De Klinge, Kallo, Stekene en St. Niklaas.
Na een eerste geslaagde afdelingsvergadering, waar Toon Van
Oversti-aeten, Mr. J a n Verniers en
Dr. Leo Wouters h e t woord voerden te St. Niklaas, komen de andere gemeenten van h e t Waasland
in de eerstvolgende weken aan de
beurt.
De verschillende afdelingssecretarissen worden dringend verzocht
de voorbehouden d a t u m a a n de
arrondissementele secretaris, dhr.
Leo Verbeke, mede te delen.
Deze reeks afdelingsvei-gaderingen zal besloten worden met een
groots opgezette
arrondissementele demonstratie, in de loop van
de m a a n d mei. Nadere inlichtingen
hieromtrent volgen.
De colportage te Lokeren m a g
een succes worden genoemd. Voorzitter Abdon Heyse spant zich in
Om ook t e Lokeren een afdeling
op te richten, Temse, St. Gillis
e.a. zuUen ook wel volgen
TERVUREN
Op dinsdag 20 m a a r t hield onze
jonge afdeling h a a r eerste voorlichtingsvergadering
Wim Jorissen en Mare Pelgrims gaven een
algemeen overzicht
over onze
strijd en meer bepaald over de
huidige aktie. Het talrijke publiek
belooft een vruchtbare werking in
deze streek.

Deelneming in de kosten : 20 P
p r o g r a m m a met liederen inbegrepen.
ZAVENTEM
Op donderdag 29 m a a r t ontdekte de afdeling Diegem-Steenokkerzeel-Zaventem welke verrassende
vorderingen de Volksunie ook d a a r
heeft gemaakt. Nadat Dr Anciaux
en Wim Jorissen a a n het zeer talrijke en vooral zeer beloftevolle
publiek h a d d e n tiitgelegd waarom
geen enkele banvloek van valse
pausen als De Saeger kan verhinderen d a t de Volksunie h e t kleurpolitieke huis van volksbedrog zal
doen ineen storten, deed de voorzitter Bob Maes een oproep tot aktieve deelneming a»n onze werking
en werd ook hier een flink bedrag
opgehaald voor de mikrowagen.
ZELLIK
We verwachten de propagandiaten, en vooral de Jongeren op zaterdag 21 april te 14 uur a c h t e r
de KVS (of te 14 u u r 30 a a n de
kerk van Zellik) om de eerste z»terdagnamiddagtocht a a n te vangen.
GEBOORTEN
Bij Guido en P a u l a Reyskens,
•uit Winterslag kwam een schattig
Ingridje broer Markske gezelschap
brengïn !
En eveneens een Ingridje was
h e t te Schoten, bij de fam. A.
P u t ; met zijn zessen in de woon,
is de « bende » nog zo schoon !
T e Menen werd in het gezin
Leenknechl-Casier een dochtertje
geboren d a t G r e t a werd genoemd.
Onze hartelijkste wensen.

IN MEMORIAM
Op 22 m a a r t jl. overleed vrij
plots na jaren kwellingen te Houthulst de Heer Emiel Steelandt, geboren te Zarren op 30 m a a r t 1891
VEURNE
Van Steelandt m a a k t e de eerste
Ingevolge de kaderdag wordt de
wereldoorlog mede als frontsolkolportage aangekondigd voor 7
daat, en kwam vandaar terug als
april verschoven tot 's anderdaags
strijdend Vlaamsegezinde. In h e t
zondag 8 april.
<»
».
« begHl « e r j a r e n ' 2(J' töï So 'was hij
Bijeenkomst om 9 urn'. Grote
een der voortrekkers uit h e t geMarkt.
west.
Alleman op post.
Emiel was esn wonder mens. m e t
een diepe en hem eigen kijk op de
n a t u u r , h e t leven, de Almacht. Hij
was een veelzijdig man, begiftigd
m e t een n u c h t e r verstand en m e t
een artistieke aanleg voor smeedJEUGDKUNSTENAARS
werk, schilderwerk, houtsnijkunst.
Tal van zijn werken zijn te beDR J. GOOSSENAERTS
zichtigen in kerk en klooster t e
Op zaterdag 7 april heeft in
Houthulst.
de grote zaal Roeland te Gent
Vriend en strijdgenoot Emiel,
om 20 uur een gezellig samenrust zacht in de Vlaamse aarde en
zijn plaats. De gekende schrijtot weerzien m h e t eeuwig Vaderver A. de Bruyne spreekt er
land.
over h e t » Leven en Werk van
Dr. J. Goossenaerts ». Daarna
spreekt Dr
Goossenaerts zelf
over het onderwerp « Grepen
uit een Mensenleven ». De toegang voor de leden is kosteloos,
voor de niet-Ieden 10 F en voor
de studenten 5 F .

WAARHEEN ?

SCHWARZWALDEB
PASSION

70EKERTJ

In de Anibassadeurszaal van
het stedelijk Casino te Blankenbcrge heeft op donderdag
12 april 1962 te 20 uur de wereldberoemde « Schwarzwalder
Passion » der Passiespelers uit
het Zwarte Woud plaats. Regie
Manfred Sexauer.
Te 16 uur 45 vindt er een namiddag voorstelling plaats.
Toegangskaarten
tegen
40.
30 en 25 F. Rangverhoging voor
de leden van de Volksunie.
Zich wenden tot C. De Coninck. Groenestraat 45, Blankenberge.

Gezinshoofd
6 kinderen
verzoekt om een betrekking als boekhouder.
K a n beste referenties voorleggen. Dadelijk vrij.
Schrijven bureel blad V.G.

WIJNEGEM
IJzerbedevaartkomitee.
Zondag 15 april wordt h e t in
onze gemeente een hoogdag van
h e t Vlaamse Lied. Onder het motto « Kom mee in ds Lente » richt
dit Komitee in de Famiüazaal
(A.C.V.) te 19 uur 30 een zangavond in, waar de bekende volksdirigent Wies Pee, samen met alle
aanwïzipen, een keure uit onze zo
rijke iisderenschat zal zingen (of
aanleren). Ter afwisselng zingt
h e t zeer flinke lamiliezangkoor J o chems
uit Wommelgem
mooie
koorliederen.
Er is ook een feestrede, gehouden door Staf Verrept, van h e t
Aktlekomltee voor
Brussel en
Taalgrens.

Fabriek van schuim en veermatrassen - bedden - stoel en zetelgarneerderij, vraagt vrije reiziger Om onze artikelen bii te nemen voor bezoeken. Kloosters Kerken - nieubelzalen enz. Bes l a a n d klienteel.
Schrijven met
referenties
:
Werkhuis 8 Het Volksmeubel »,
Delaerestraat 20. Roeselare
Kunstenaar
(klein
pensioen)
zoekt
woning
bij
Vlamingen,
Brussel of Antwerpen
Schrijven aan redactie. Nr. 111.
Oudsinjder
41-45 gehuwd,
2
kinderen, 41 jaar oud, zoekt dringend werkgelegenheid als huissier,
nachtwaker,
licht
magazijnwerk.
reiziger met vergoeding, portier,
werk thuis en dergelijKe meer Nederlandstalig, Frans. Duit,5, notities van Elngels.
Schrijven
bureel
Dlad onder
S.M.F,
Producent van de nieuwe Ottox-Soepen in poeder pasta m korrels zoekt autonome insiqus voor
gans het Vlaamse land Schrijven
of telefoneren a a n : A. Otten,
Meirheide 270, Zoersel. TeL (03Ï
72,02.44.

DE VOLKSUNK'
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DE RODE
PULLOVER
Ondanks liet feit dat tet
reeds de donderdagmorgen in
onze
krant
konden
legen hoe Henk Weenink in
« De Rode PuMover » van
Ha%s Keuls
tenslotte dan
toch onschuldig
en uit de
handen van het gerecht zou
blijven, ondanks dat hebben
we van het stuk genoten en
is de auteur er in geslaagd
ons tot de laatste minuut te
boeien. Van de eigenlijke
thriller-atmosfeer
hleef ons
natuurlijk
niets meer over.
Sedert Huib Dejonghe in die
fraaie krant van daareven
de gewoonte heeft
aangenomen ons reeds vooraf zeer
'precies te vertellen hoe de
hele zaak in elkaar zit, sindsdien behoort die thriller-atnnosfeer vanzelfsprekend
tot
het verleden.
Onze belangstelling
richtte
zich dus noodgedwongen vooral naar het spel van de aJcteurs en naar het werk van de
m,ensen achter de verschillende kam,era's.

Alles bij elkaar, en ondank*
Huib Dejonghe, een zeer goede avond !

DONIZETTI
Francine Brwifiants en Herman Verdin hebben ons vrijdagavond een opvoering van
Donizetti's
t Liefdeselixir »
gebracht. Laten we maar alvast zeggen dat de kijkers die
vrijdagavond
hun tijd niet
hebben verloren, en dat enkele minder geslaagde dingen
in de opvoering het sukses
van de avond geenszins konOver het s^,el van Wim De den teniet doen. Men had
blijkbaar werk gemaakt van
Meijer, Trees van der Donk
en hun medespelers
kunnen deze juist 130-jaar oude komische opera, er zat bewewe tamelijk
kort zijn. Ze
brachten hun figuren op een ging in de zaak, het dekor
voortreffelijke
manier,
dl was een meevaller, en noem
moet hier onmiddellijk
wor- Tnaar op.
den aan toegevoegd dat verMaar om de kerk zo een
schillende
rollen de jonge beetje in het midden te houspelers nogal eens te zwaar den, waren er die avond nawogen. Uit de figuren van tuurlijk ook dingen te zien,
Henk Weenink
(beschuldig- waarvoor geen wierook hoeft
de) en Mary Geerlings (ver- te branden. Deze schaduwloofde) was wel iets meer te zijden konden wel niets afdoen
halen. Maar zoals gezegd, in- aan het sukses van de avond,
dien hun spel niet (dies uit de we kunnen er toch niet stiltekst wist te halen, dan heeft zwijgend aan voorbijgaan.
hun leeftijd daaraan wel wat
Vooreerst hadden we iets
schuld. Het
dient
echter
tegen de Tnanier, waarop Luieveneens gezegd dat hun spel
gi Martelli het versterkt Omnooit amateurswerk is geworroeporkest van de
B.R.T.
den.
doorheen de partituur
heeft
Het kam,era-werk van deze gedirigeerd. Ons leek dat hij
« Rode Pullover « gaf soms de muziek wel een beetje
niet helemaal voldoening. We doorzichtiger
had
kunnen
menen dat m,en er meer naar brengen. De fijne ironie van
moet streven sommige span- Donizetti's werk moet niet alningspunten uit het werk met leen maar uit het libretto
het beeld
te
onderlijnen. blijken, maar eveneens uit de
Daaraan werd hier, naar on- muziek. En dat was vrijdagze zeer bescheiden Tnening, te avond niet altijd het geval !
, Alleen al uit hoffelijkheid
weinig a<indacht^_^£^qi%ed,_^, ,„
moeten we zeggen dat Jeanine

DEZE WEEK
OP UW SCHERM
• ZONDAG
15 00 • Reisroutes : Met Marcel Meeus naar Noorwegen (2e deel)—15 30:
Panorama — 16 00 • Reportage van
het Belgisch kampioenschap judo,
betwist te Brussel — 17 00 tot 17 20Klem, klem, kleuterke — 19 00 : Disneyland—19 45 : Een avontuur m e t
lucifertjes, tekenfilm — 20 00 .TVnleuws — 20 25 : Het manneke —
20 30 : Variétéprogramma en finale
van de quiz «Antwerpens Gouden
Eeuw» — 22 00 : Sportweekend —
22 45 : Tweede nieuwsuitzending.

• MAANDAG

19 00 : Tienerklanken—19 30 • Twee
tekenfilmpjes — 19 45 : Zoeklicht
— 20 00 : TV.nieuws — 20 25 : Het
manneke — 20 30 r Variétéprogramm a en finale van de Ontdek de sterwedstrijd — 22 15 : Vergeet niet te
lezen : De drie grote Vlaamse tijdschriften — 22 45 Tweede nieuwsuitzending.

DINSDAG

14 05 tot 14 30- Schooltelevisie (Uitzending voor leerlingen van 10 tot
12 jaar) — 19 00 : Gastprogramma
De Socialistische gedachte en actie
— 19 30 : Mickey Mouse Club —
20 00 : TV-nieuws — 20 30 : Belcanto-concert, laatste uitzending uit
het Radio- en TV-salon te Antwer.
pen — 21 30 : Mensen en beelden
Fotografie : een nieuwe kunstvoim
— 22 15 : Tweede nieuwsuitzending

• WOENSDAG

16 00 tot 17 00 • Kom toch eens kijken — 19 00 : De trouwe Lassie —
19 30 : Autorama — 20 00 • TVnieuws — 20 25 : Het manneke —

20 30 : NTS • Rudi Carrell-Show —
21 15 : De brief van Don Juan, één.
akter door Luisa Treves — 22 00 :
Ten huize van Willem Pelemans —
22 45 : Reportage van het Festival
der Wegrenners in het Sportpaleis
te Brussel — 23 45 ; Tweede nieuwsuitzending.

• DONDERDAG
19 00 : Tienerklanken — 19 30 : Teletaalles : Beter Nederlands voor
iedere kijker — 20 00 : TV-nieuws
— 20 30 : Ieder zijn waarheid (politiek debat) — 21 00 'Filmtribune,
Iwan de Verschrikkelijke
(Yvan
Groszny) (Epische film van Sergei
Eisenstein) — 22 50 : Taptoe (Klavierrecital)—23 10 : Tweede nieuwsuitzending.

• VRIJDAG
19 00 : Internationaal jeugdmagazme — 19 30 • Penelope — 20 00 :
TV-nieuws - 20 25 : Het manneke—
20 30 : NTS : Gevaarlijk tussenspel
(pshychologische thriller) — 22 00 :
Première (filmnieuws en nieuwe
films) — 22 45 ; Tweede nieuwsuit.
zending.

• ZATERDAG
15 20 : Reportage van de rugbywedstrijd Prankrijk-Ierland te Parijs
(Eurovisie : overname van de Franse televisie - RTF)—17 00 tot 18 00:
Kom toch eens kijken, wederuitzending van het jeugdprogramma van
11 april — 19 00 : Folklore — 19 30:
Echo — 20 00 : TV-nieuws — 20 30 :
Het IS altijd Dennis — 21 00 • Waag
je kans — 22 00 : NTS : Reportage
van het beroepsdanserstornooi m
het Kurhaus te Scheveningen —
23 00 : Tweede nieuwsuitzending.

Schevernels
een
cliarmant
kind is. Ook zonder die hoffelijkheid
zouden
we dat
doen. Maar wanneer Jeanine
een aria zingt (of alleen maar
doet alsof en Elisabeth Verlooy laat kwelen), en wanneer de kamera haar dan tn
die zingende toestand en in
élose-up
op het
scherm
brengt, dan verbiedt de hoffelijkheid
van daareven ons
alle verdere kommentaar. We
willen het niet graag met
Oerd Fonteyne (van SportWeekend
en van Jeanine
Schevernels)
aan de stok
krijgen !

WAAG JE KANS
We herinneren
ons niet
meer zo precies wanneer we
voor het laatst een « Waag je
kans » -uitzending
hebben
gezien. We weten alleen dat
deze Herman
Verelst-produktie de slechte gewoonte had
iedere aflevering opnieuw aan
de kijkers te tonen hoe vlot
alles wel veAoopt in onze nationale B.R.T.
: ofwel vergiste de voorzitter zich een
paa/r maal, ofwel liep er iets
mis met de elektrische installatie, ofwel enz., enz.
Nu hadden we vorige week
zaterdag opnieuw eens de gelegenheid zo een « Waag je
kans v-aflevering te zien. En
eerlijkheidshalve
moeten we
het hier neertikken : er is
niets misgelopen ! Het spel
van de vier verenigingen was
j goed genietbaa/r, en sommige
zaken in die uitzending waren origineel genoeg om wat
leven in de wedstrijd te brengen.
Echt, we hebben ons die
avond geenszins verveeld 1

ONTDEK D E S T E R
Wanneer wij onze kopij in
de bus werpen hebben wij natuurlijk nog maar een klein
deeltje van de grote « Ontdek
de ster u-wedstrijd
gezien.
Dat maakt het ons dan rneteen ook onmogelijk nu reeds
ons definitief oordeel te geven over het artistieke peil.
waarop de wedstrijd zich deze maal zal hebben voortbewogen.

Maar het paar af lev erin-'
gen, dat reeds op het scherm
is verschenen wanneer we deze lijnen neerschrijven,
en
een blik in het volledig programma laat ons toe nu reedt
enkele in het oog springende
zaken te noteren.
Daar is bv. het veel t«
klein aantal zangers en zan^^
geressen, waarvan het liedje
in het Nederlands of in Nederlandse vertaling de aeter
ingaat.
De lezer mag nu niet denken dat we met het Engels of
met het Duits op onze neus
rondlopen. We hebben tegen
die talen als zodanig geen bezwaren. We hebben er zelfs
geen bezioaar tegen dat e<A

zeker percent van de kandida*
ten het bij een of andere
vreemde taal houdt. Dat is
trouwens hun goed recht^
Maar we menen toch dat er
iets mis loopt, wanneer dat
percent liedjes in vreemde talen 60 bereikt. We menen daé
er iets mis loopt met de mentaliteit van onze jonge mensen, wanneer men zo massaal
de voorkeur geeft aan Engelse, Duitse of Italiaanse teksten. En het zijn nu eens niet
de jonge mensen zelf die in
deze
aangelegenheid
het
meeste schuld dragen. De oorzaak van deze massale voorkeur voor buitenlandse talen*
en liedjes ligt te Brusel in de
Wetstraat.
Daar moet iets
veranderen. Daar moet men
er eindelijk eens een begin
mee maken een waarachtige
kultuurpolitiek te voeren.
« En al het overige zal U
worden toegeworpen » zegt de
evangelist !
J.V.B^

Zomerseizoen 1 9 6 1 - 6 2
T i j d e n s e e n perskonferentie heeft d e direktie v a n d e
K . V . S . n a d e r e g e g e v e n s verschaft over d e s t u k k e n die dit
seizoen n o g zullen o p g e v o e r d w o r d e n .
5 - 1 5 april :
Van de Brug af Gezien
19 april - 1 mei :
De Wonderdoktoor
3 - 1 4 mei :
Lieve Schim
17 - 28 mei :
Liefde kent geen tijd

A l l e kenners en fijnproevers van duits bier,
liefhebbers v a n « stimmungsorkesten >
v i n d e n elkaar t e r u g in het

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF
(OBERBAYERN)

fervuurse Vest 77
LEUVEN
Oberbayern-Leuven
drinkt er Dortmunder THIER,
de echte Dortmunder
met de TWEE HERTJES !

31 mei - 11 juni :
Slissen Bouwt
14 - 25 juni :
Heeft Constance gelijk ?
28 juni - 16 juli :
Waar is Charley ?
18 - 30 juli :
De Wonderdoenster
Voor de vier stukken van
het zomerseizoen ; « De Wonderdoktoor », « Liefde kent
geen tijd», «Slissen bouwt»,
« Heeft Constance gelijk » is
er een gunstig abonnement
voorzien.
Verder staan de volgende
gastvoorstellingen op 't programma :
3 april Nationaal Toneel
Let op Amelie
van Georges Feydeau
11 april Ensemble
Het Hartforekende Huis
van G.B. Shaw
16 april Youth Theatre
Richard n
van William Shakespeare

25 april Rotterdams Toneel
Oidipoes
van Sophokles
8 mei Nationaal Toneel
Jeanne d'Arc
van Maxwell Anderson
22 en 23 mei
(waarschijnlijk)
Toneelgroep Centrum
"^
Amsterdam
Voor het laatst
Lady Barker
van Hans Keuls
Gezien de grote onkosten,
zal er geen « musical > worden gegeven.
Wat de publieke belangstelling betreft, werd er een veraoging van 20% vastgesteld,
zowel voor het aantal bezoekers als voor de ontvangers.
Het aantal abonnementen
beloopt thans 3500, schoolabonnementen inbegrepen.
De artistieke stukken kenden het grootste sukses. —
«Paradij^vogels», « Hamlet >
en « Martlne, je gaat te ver >,
waren kasstukken.
De K.V.S. heeft dus d©
wind in de zeilen.
V.
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STRUKTUURHERVO
V a n w e g e de sociaal-ekonomische w e r k g r o e p v a n h e t arr o n d i s s e m e n t Mechelen k r e g e n w e volgend d o k u m e n t
a a n , dat w e hierbij graag a a n h e t oordeel o v e r g e v e n v a n
de a n d e r e a r r o n d i s s e m e n t e n e n v a n o n z e leden.
De a r r o n d i s s e m e n t s r a a d v a n d e V o l k s u n i e - M e c h e l e n wil
langs deze w e g enkele V l a a m s e p r o b l e m e n o n d e r s t r e p e n ,
mogelijke oplossingen a a n h a l e n en vooral vooroordelen
opruimer

I De ekonomische volksverbondenheid
Het is onze stellige overtuiging dat elke regering de
plicht heeft een algemene
welvaartspolitiek te voeren.
Het Vlaamse volk vormt één
geheel. In het Vlaams-nationalisme staan de arbeider, de
bediende, de boer en de middenstander
schouder aan-

schouder. Hun belangen lopen evenwijdig : alleen een
algemene
welvaartspolitiek
kan aanvaard worden als een
volkse politiek : wij 'erkennen geen klasse- of standenverschil.. Gelijke plicht, gelijk recht. Daarom is onze
naam Volksunie.

II Welvaart en kuituur
Een der oorzaken van de
huidige kulturele en intellektuele achterstand van de Vlamingen ten opzichte van de
Walen, is zeker het lagere
welvaartsniveau
ingenomen
door het Vlaamse volk.
De werkloosheid in Vlaanderen, de mobiliteit van a r beiders en bedienden
naar

Brussel, Wallonië en buitenland, de algemeen aanvullende arbeidsprestaties om een
behoorlijk loon te verwerven,
de emigratie van meer dan
1.000.000 Vlamingen
naar
Wallonië en Brussel in een
eeuw zijn allemaal faktoren
die een ruime politiek van
volksverheffing fataal onvruchtbaar maken.

IV De Vlaams nationale konsekwentie

BESLUIT
Het Belgisch en vreemde kapitaal hebben a a n
Vlaanderen geen ekonomische struktuur gegeven.
De Belgische unitaire
staat is niet bij machte
gebleken deze geldmachten voor Vlaanderen te
interesseren.
Het federalisme zal de
mogelijkheid bieden in
Vlaanderen een ekonomische hervorming door
te voeren waarbij de
energiesektor
(mijnen,
elektriciteit en gas) uit
de handen gehaald worden van Vlaams vijandige winsljagers, en de industrie planmatig georganizeerd.
Aldus zal ons geliefd
volk zich in een Vlaamse
welvaartstaat v r i j u i t
kunnen ontplooien in al
zijn mogelijkheden en
een kultureel en sociaal
peil bereiken dat het zal
toelaten in de moderne
wereld de plaats in te
nemen in overeenstemming met zijn potentiële
kracht.
namens de
arrondissementsraad
van Mechelen
Ir. O. Renard.

III De basissektor van de ekonomie
•ïi.

In het geheel van bedrijvigheden kunnen we onze aktieve bevolking onderbrengen
in enkele grote sektoren : de
landbouw, de mijnen, de industrie, de bouwnijverheid,
de nutsbedrijven (elektriciteit, water), transport, h a n dels- en financiële diensten.
Tussen deze basissektoren
bestaat nochtans een innig
verband.
Een verkeerde politiek t e genover een dezer verhoogt
de lasten op de andere groepen en laat de nadelen rusten
op eenieders schouders en
geldbeugel. Daarom herinneren we hier aan de indu£?triële
uitbuiting en achteruitstelling van Vlaanderen in de
ENERGIESEKTOR.
de steenkoolproduktie
- 50 miljard B.F. werden door
de achtereenvolgende belgische unitaristische regeringen weggeschonken aan
de Waalse marginale mijnen, zonder enig gezondmakingsrezultaat.
- de mogelijkheden van het
Limburgse
kolenbekken
werden en worden onbenut
gelaten. De oprichting van
moderne renderende nevenbedrijven, uitweg voor een
kon j unktuurongevoelige.

winstgevende Vlaamse t e werkstelling werd verzuimd.
Geen cokesbedrijven of
stikstoffabrieken.
Geen
scheikundige
industrie.
Geen
kolenverwerkende
nijverheid. Schuldige nalatigheid.
de elektriciteitsektor
- de liberale ekonomie heeft
er voor gezorgd dat wij in
Vlaanderen het slechts georganizeerde distributienet
van- Europa hebben. Enig in
Europa is dat deze sektor
uitgebaat wordt door een
zeer groot aantal private
maatschappijen. Deze holdings, waarin de Vlaamse
mens, praktisch geen medezeggenschap heeft, zijn er
alleen op belust grove win• sten te maken op de rug
van de gemeenschap. Deze
tarieven zijn drukkend op
de kostprijzen van onze
produktie. Schuldige nalatigheid.

Alles voor de kommunikant
kruisjes
ringen
uurwerken
enz...

H. De Lanhge
Groenplaats 8
Antwerpen
Tel : 32.93.81
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algemene welstand, zodanig
dat eenieder hieruit zijn
voordeel zowel ekonomisch a'ls
sociaal en kultureel kan o p doen.
— Waar het privé-initiatief
tekort schiet of van kwade
trouw getuigt, moet de s t a a t
de verantwoordelijkheid overnemen. Inderdaad is h e t de
elementaire plicht van de
verkozenen van het volk a a n
de noden van d a t volk grondige oplossingen te schenken.
Bestaande
mistoestanden
moeten zij veranderen, en d a t
deden zij reeds gedurende 132
jaar niet.
—
Struktuurhérvormingen
zijn dan ook onafwendbaar.

V De struktuurhérvormingen
Hun onderlinge onverbreekbaarheid.
1. D e p l a n e k o n o m i e
Waar het kleinste bedrijf
zonder goede organisatie niet
leefbaar is, mag men niet
verwachten d a t een ekonomij3he struktuur, waar fatale
mistoestanden woekeren, door
ongeordende en toevallige
initiatieven van privé aard
tot bloei zal komen. De tijd
van het ekonomisch liberalisme is voorbij.
Alleen de oprichting van
een Vlaams en een Waals
ekonomisch planbureau zal
hierin vefdlidering kunnen
brengen. Zij moeten de m a c h t
en de mogelijkheden hebben
de regionale ekonomische toestanden te ontleden en de n o dige initiatieven te nemen i n zake oprichting van bedrijven
via gewaarborgde investeringsmaatschappijen.
2 . D e b e h e e r s ver a n t w o o r delijkheid v a n d e
energiesektor.
De beheersverantwoordelijkheid van de energiesektor
is voor onze werkkracht en
produktie te belangrijk om ze
over te laten a a n instanties
die geen verantwoording verschuldigd zijn a a n het Vlaamse volk. Ze moet rechtstreeks

GELD!
Tel.
055/23198

onder kontrole komen van d^
gemeenschap. De energiesektor moet
genationalizeerd
worden.
3 . H e t federalisme
Nochtans kunnen wij onze
goedkeuring a a n deze voorgaande struktuurhérvormingen slechts onvoorwaardelijk
schenken wanneer wij vertrouwen kunnen hebben in de
besproken nieuwe gezagsorganen.
In de huidige unitaire staat
vrezen we terecht dat de geparachuteerde
ambtenaren
geen enkele waarborg kunnen
bieden noch op h e t louter
Vlaams kultureel, noch op sociaal volks vlak.
Planning van de industrie
moet gebeuren in het b e lang van Vlaanderen en niet
om a a n enkele kapitalistische
groepen tOe te laten hogere
winsten te noteren.
Enkel in een federale t'taat,
op sociaal demokratische b a sis gegrondvest, kunnen wij
voorstander zijn van genoemde hervormingen.
Instanties
ondergeschikt
aan unitaire regeringen in
een
kleurpartijenafmosfeer
mogen we gerust onbevoegd
verklaren öns steunend op
meer dan 130 jaar geschiedkundige ondervinding.

VI De privésektor

SOGREFiNA
ZUIDSTRAAT

RONSE

Onze zeer speciale aandacht
gaat ook n a a r deze groep. I n
Vlaanderen hebben wij gelukkig nog onze landbouwers.

1ste en 2de rang
hypotheken

de gasseklor
ondanks h e t gasrijke Limburgse kolenbekken is er geen
eigen gasproduktie. Het distributienet betrekt alle gas
uit Wallonië en wij betalen
dan ook de onnodige t r a n s sportkosten.

DE SCHULDIGEN
1 MAZOUT

Het ogenblik ig gekomen
om de redenering op een
Vlaams nationale wijze voort
te zetten en de besluiten te
formuleren die zich opdringen. De strijd voor de gaafheid van volk en grondgebied
is altijd de krachtdadige
uiting geweest van onze
plechtige overtuiging dat onverbreekbare banden tussen
volk en grondgebied gesmeed
zijn.
— De logische voortzetting
hiervan leidt tot de vaststelling dat de natuurlijke rijkdommen behorend tot d a t
grondgebied eigendom zijn
van h e t Vlaamse volk en
rechtstreeks benut moeten
worden tot opdrijving van de

TchUisj

- de eigenaars van al deze
bedrijven : volks vreemde
groepen, unitaire belgische
(lees Waalse), buitenlandse
(lees Franse) holdings.

onafhankelijke industriëlen,
ambachtslieden en h a n d e laars. Er kan geen sprake zijn
van de private eigendom van
de produktiemiddelen a a n te
tasten. Integendeel moet de
ruimc'te hulp geboden worden. Wij denken hier a a n een
vooruitstrevende
landbouwers- en middenstandspolitiek.
Waar arbeid is moet i m mers ook eigendom zijn.

: VAKANTIE
1• BLANKENBERGE

Waiheiümm
JJBJté.

•

- de beheerraden : volgepropt
met franskiljonse en antiVlaamse elementen.

SEKTKELLEREI

- op winst (met korte termijnen) beluste banken.

SCHLOSS WACHENHEIMAG

- de Belgische regeringen en
de passieve kleur-i>arlementairen m e t h u n berustende instemming.

WACHENHEIM A.D.WEINSTRASSE
FIJNKOST p.v.b.a.
POTHOEKSTRAAT. 142
ANTWERPEN

TEL. (03) 35.38.54

•
:
:
:
•
•
:
•
•

Huurt zonder tussenpersonen, mooie appartementen op 5 minuten
van strand en station.
Speciale prijzen
voor
Pasen, mei, juni en septeraber.

: Schrijven n a a r : De Co• ninck Groenestraat 45
•
BLANKENBERGE
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SPRONG IN HET ONBEKENDE
N

O R M A A L z o u d e n de provincies en d e g e m e e n t e n
hun opcentimes op de grondbelasting van de staat
m o e t e n v e r m i n d e r e n in dezelfde v e r h o u d i n g als h e t kad a s t r a a l i n k o m e n v e r h o o g d e , willen zij een zelfde b e d r a g
o n t v a n g e n . A l s bijlage a a n het wetsontvsrerp over de alg e m e n e perekv^atie w e r d e n zelfs tabellen g e v o e g d w a a r in deze v e r m i n d e r d e o p c e n t i m e s voor koëfficient v a n 1,0
tot 9,0 (zoals ge n o g w e e t beloont h e t n a t i o n a a l gemiddelde 3,7, a l t h a n s v o l g e n s d e o n v o l p r e z e n Dries D e q u a e ) .
Z o zou v o o r 3,7 een g e m e e n t e die v r o e g e r 6 0 0 opcentim e s hief, er t h a n s n o g slechts 3 2 5 m o g e n heffen o m een
zelfde s o m a a n belasting te i n n e n .

Maak u over deze kwestie
echter geen Illusies, gij simpele duiven ! De gemeenten
zullen deze enige kans niet
onbenut laten voorbijgaan
om h u n kas te spekken. Dit
schrijft zelfs Tiberghien in
de fiskale kroniek van de
Standaard (overigens met
voorbeelden met rekenfouten...). Ook hier dus een verzwaring der grondbelasting,
die des te belangrijker is als
men weet dat van de totale
ontvangsten 9/10 n a a r de
provincies
en
gemeenten
gaan. Voor de bescheiden eigenaars is de verhoging het
ergst (zie o.m. ons voorbeeld
met een oud K.I. van 2.000
F), en dan zeker voor diegenen die h u n enig huisje zelf
bewonen en dus belasting

moeten betalen op Inkomsten die ze niet hebben ! Een
C.V.P.-amendement
wenst
deze personen vrij te stellen,
m a a r dan pas vanaf dienstjaar 1963 (het betreft het
wetsontwerp over de fiskale
hervorming), zodat in het
beste geval deze schande
bUjft bestaan, en verzwaard
wordt, voor het jaar 1962 !
Men kan vaststellen dat
3/4 van onze parlementaire
vroede vaderen tevens gemeentelijke
mandatarissen
zijn (en leve de kumul !), die
wel de laatsten zullen zijn
om de zo hooggeprezen gemeentelijke autonomie aan
te tasten ! Daarom werd een
schuchtere poging, om bij
koninklijk besluit een maximum vast te stellen voor de

gemeente-opcentimes,
zonder pardon de kop ingedrukt.
Daarom zal men met welbehagen verwijzen naar een
rondschrijven van minister
Gilson (waar heb ik die
n a a m nog gezien?), die het
in januari jl. n a a r de gemeenten zond. Hierin wijst
zijne excellentie op nieuwe
middelen
van
inkomsten
voor de gemeenten :
— opcentimes op de bedrij f sinkomsten van natuurlijke personen (dus op uw
loon of
handelswinst, of
hoort ge niet goed ?);
— opcentimes op de ver-

Totaal :

X

2.000 ==
1.100 F
1.260 F

NIET AANPAKKEN
ZONDER HANDSCHOENEN
keersbelasting (autotaks);
— en last but not least :
de opcentimes op de grondbelasting.
En nu komt het venijn :
opdat de gemeente zou kunnen genieten van de 400 miljoen die het Gemeentefonds
ter beschikking houdt, moet

De titel zou moeten geweest
zijn — schrijft Picard —
«Vlaamse Beweging en So• xiale Be.voIutie» m a a r dit
V E R S P R E I D E GESCHRTFTENr
laatste woord schrikt de weiANTW. UITG. ONTWIK*CELING=,;61
menende mensen af. Hij
heeft het dan ook niet geD e z e b u n d e l v e r z a m e l d e opstellen v a n L e o Picard, die bruikt in de titel van zijn opreikt v a n 1 9 1 5 t o t 1 9 6 1 , ligt reeds verschillende w e k e n stel, maar... het is onder een
t e r b e p r e k i n g o p o n z e vk^erktafel. D a t wij z o l a n g e r m e d e andere vorm de titel geworden van zijn boek.- Het is,
g e w a c h t h e b b e n k o m t o m d a t wij eerst z i n n e n s w a r e n een n a a r ons oordeel, de juiste
e e n v o u d i g e b e p r e k i n g t e g e v e n , d o c h tot de g r o n d zelf titel. Wij zouden zelfs zeggen
v a n d e g e d a c h t e v a n Leo P i c a r d p o l e m i s c h d o o r te drin- «Van flamingant tot sociag e n , o m d a t hijzelf telkens w e e r zo w o e s t te keer g a a t t e - list ». I n 1930 schrijft Picard
dat de Vlaamse beweging
g e n n a t i o n a l i s m e e n federalisme.
niets anders is dan een taalbeweging, dat de vervlaamWij hebben het echter moe- tweede deel al de gebreken sing « h e t enige doel van de
ten opgeven onze bespreking vertoonde van het eerste deel Vlaamse Beweging» is. Dit
verder n a a r dit doel te rich- en geen enkele van zijn gro- wordt nu in 1961 : « de prioten. Wat zin heeft het te po- te hoedanigheden. Leo Picard riteit van het sociale mag
lemiseren met iemand — ook was af gezwenkt van zijn on- men geen ogenblik uit het
een zeer intelligent en bele- derwerp om zijn fantasie te oog verliezen » en het is maar
zen m a n — als men niet eens volgen. In de bundel opstel- indien wij samen met de Wazeker is dat hij morgen nog len die wij hier bespreken en len eerst overgaan tot de nohetzelfde standpunt als van- die een verzameling is die dige omvorming van het sodaag zal verdedigen ?
Leo gaat van de eerste tijden van ciale bestel, van de ganse
Picard is de onbestendigheid het activisme tot een mank- maatschappij, dat wij samen
zelf. De inleider van dit boek, profetische beschouwing over de democratie — de werkelijMichel Oukhow, moet het wel de verkiezingen van 1961, ke ditmaal — zullen veroveondervonden hebben en voel- vindt men de ganse Picard ren — en het doel bereiken
de de noodzakelijkheid ons te terug. Hij heeft wat te zeg- van de Vlaamse beweging.
waarschuwen : er zit in Pi- gen, deze man, m a a r wees
card « een dosis avonturiers- voorzichtig met ruiter en
Leo Picard is nu 74 j a a r oud
zucht, of misschien beter ge- paard, want het laatste is en hij is in staat ons nog te
zegd een drang n a a r het on- maar al te dikwijls een stok- verrassen ! Voor wie belang
bestendige ». In werkelijk- paard en de ruiter draaft stelt in de problematiek van
heid is Leo Picard nooit ge- door ! Wij vestigen eerst en de Vlaamse beweging en eens
nezen van de ziekte zijner
vooral reeds de aandacht op graag er een intelligent bejeugd, nl. van de anarchis- een kleine vergissing. Het gaafd man hoort over praten,
tische invloeden die hij te laatste opstel (april 1961) zal het aangenaam en nuttig
Antwerpen onderging op het draagt als titel : « Vlaamse zijn deze gebundelde opsteleinde van zijn atheneumja- Beweging en Sociale Omkeer». len te bezitten.
ren. Dit anarchisme was oudliberale opstandigheid, het
was een ver gedreven indiviAAN 12 VLAAMSE STUDENTEN !
dualisme. Werp dit bij een
Mijn laatste aanbod tegen minder dan de halve prijs :
onbestendig karakter, een
voor 100 F, 12 brochures over een beknopte technische stunieuwsgierige geest die misdie van de Nederlandse taal (met ingeplooide tabel 40 x 60
vormd wordt door de oppercm. HET ALFABET EN ZIJN TOEBEHOREN), onbekend m
vlakkigheid van het journalisme, meng dit met een
Vlaanderen, daar de hogere instanties ze reeds 2 jaar versterke dosis A. Vermeylenzwegen, waarschijnlijk omdat ze de eenheid in onze moeflamingantisme en dat geeft
dertaal terdege dient. - Losse tabellen, ongeplooid (25 st.
TI, wat wij hier voor twee j a voor 100 F ) , om uit te hangen in studiekamer, klas enz. ren besproken hebben, nl. de
Uw storting op volgend adres : R. Nopens (567) Opladenzeer intelligente en zeer misRijnland, Ophovener str. 9, Duitsland.
lukte geschiedenis van de
(In geval van briefwisseling, 6 F port a.u.b.)
Vlaamse eBweging die in h a a r
V A N VLAAMSE BEWEGING NAAR
SOCIALE REVOLUTIE.

55 %

heidsgebouwen
veel lager
dan die voor partikulierea
(omdat de vroegere schattingen hoger lagen voor de
nijverheid). Na de vaststelling der nieuwe K.I. is dan
ook het aandeel der partikulieren percentsgewijze gestegen. Zo verklaarde de socialistische burgemeester van
Hoboken in de senaat (ook
een kumulard, wat dacht u
dan ?), dat de grondbelastingopcentimes voor de n i j verheid 2 miljoen minder
gingen opbrengen, bedrag
dat natuurlijk automatisch
door de partlkulieren wordt

FISKALE HERVORMING :

BOEKBESPREKING
L. PICARD.

zij minstens 1.000 opcentimes heffen op de grondbelasting !
Wilen We ons voorbeeld
eens herhalen, met opcentimes ?
A) Vroegere
grondbelasting (op een K.I. van 2.000)
met nationale crisistaks :
160 F.
Opcentimes : bv. provincie
5 %
Gemeente 50 %

B) Nieuwe grondbelasting
(op een K.I. van 2.000 x 3,7
= 7.400) : 222 F.
Opcentimes: bv. provincie
2,5 %.
gemeente (die uit h e t Fonds
wenst te ontvangen en dus
1.000 opcentimes moet heffen) : 1.000 opc. op 3 %
staatsbelasting = 30 %.
Totaal der opcentimes :
32,5 % X 7.400 = 2.405 F.
Totaal : 2.627 F te betalen
door Honoré !
Niettegenstaande dit beweert de minister dat de globale opbrengst voor de Staat
op 964 miljoen wordt geraamd, hetzij een vermindering van 120 miljoen ! Kan
dat zijn ? Inderdaad, omdat
de grote eigenaars en de
vennootschappen
reusachtige verminderingen zullen
genieten ! Immers
speelt
voor hen h e t voordeel van
het wegvallen der progressieve nationale crisistaks (in
ons voorbeeld slechts 2 %,
maar voor grote kadastrale
inkomsten tot 15 % ) . Het is
slechts een verzwaring voor
de kleine eigenaars... En zeggen dat dit een regering is
van socialisten en kristendemokraten ! Minister D.D.
heeft dan nog het lef te verklaren in de kamerkommissie van Financiën, dat de
schatplichtige blij moest zijn
omdat zijn eigendom(metje)
zo in waarde is gestegen !
Er is trouwens nog een a n der belangrijk aspekt aan
het vraagstuk der gemeentelijke opcentimes, dat evenzeer in het nadeel uitvalt
der kleine eigenaars. Bepaalde nijverheidsgemeenten benadelen de partikuliere sektor door het heffen van een
zelfde bedrag van opcentimes voor de ganse gemeente.
Inderdaad is de perekwatiekoëfficient voor de nijver-

bijgepast ! Hij zei dan ook
dat hij de wet slechts kon
goedkeuren onder het voorbehoud dat met de fiskale
hervorming deze toestand
zou rechtgetrokken worden
voor het dienstjaar 1963. E!n
ondertussen schiet Honoré
Gepluimd, die socialist stemde en misschien in Hoboken
woont, in zijn zak...
En het is natuurlijk de
grote massa der kleine eigenaars, die in de grote centra
en de nijverheidsgemeenten
woont, en die door deze onrechtvaardige toestand wordt
getroffen.
Wat
zal
het
worden wanneer de gemeenteraden bovendien hun opcentimes niet volgens de regel van drie verminderen ?
Wat zal het worden wanneer
zij h u n aandeel verhogen tot
1.000 opcentimes, verlicht
door de wijze raad van de
wijze man Gilson ?
Voorwaar, voorwaar, de
sprong in het onbekende zal
voor dezen een katastrofale
perekwatie zijn...
St.
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ZOEK AANNEMER
voor het bijbouwen van 3 appartementen en veranderingen in Brussel
ruwbouw dient in Augustus afgewerkt te worden
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^jfNGEVEER 50 Jaar geleden
schreef de Waalse voorman Destrée in zijn brief
aan de koning « Sire, er zijn geen Belgen ».
Zijn bedoeling was het, de aandacht te vestigen op het bestaan van twee volksgemeenschappen, wat in de staatsnationalistische unitaire
Belgische visie bewust vergeten werd.
Toch had Destrée geen gelijlc.
Er zijn wel Belgen.
En de grote vraag is het : wat doen we ermee?
Wie zijn die Belgen ?
De verf ranste Vlamingen, de verf ranste Brusselaars, de genaturaliseerde en verfranste
vreemdelingen.
Zij zijn de enige Belgen want zij alleen vertegenwoordigen de produktie van de unitaire Belgische staat sinds 1830.
Zij spreken Frans maar zij voelen zich geen
Waal. Zij voelen evenmin iets voor Wallonië.
Daarom dat de bewuste Walen ook met hen
niet overweg kunnen.

IEZE Belgen zijn ten getale
van een goed nalf miljoen en verblijven hoofdzakelijk te Brussel. Te Brussel wonen er echter
ook nog echte Vlamingen en echte Walen.
De moeilijkheid voor de unitaire Belgische
staat was steeds en wordt steeds meer en meer
dat er Vlamingen en Walen bestaan.
De moeilijkheid voor de opbouw van de federale staat in België is dat er Belgen bestaan, die
noch Vlaming noch Waal zijn.
Zij zijn een kleine minderheid maar zij hebben praktisch de unitaire staat in handen.
Men vindt ze op Tconinklijke of aartsbisschoppelijke tronen, als hoofd en vice-hoofd van de
regering, als voorzitter van 's lands grootste par-

tij, aan de top van de holding en van het leger,
als 's lands dikst betaalde ambtenaar (940.000 F).
Op hen steunt de unitaire staat. Want zij hebben
de leiding. Zij zullen ook de laatste verdedigers
zijn van die stervende staat.

f<

Wij kunnen het met hen eens zijn om op het
bondsplan twee Kamers te behouden, ook al zou
één volstaan. De evenredige Vlaamse meerderheid in de éne Kamer is ons goed, al voegen we
erbij d a t ze funktioneel weinig waarde heeft,
daar de andere Kamer paritair zou zijn.
Paritair wil zeggen een gelijk aantal Vlamingen en Walen. De Waalse socialisten stellen voor
81 vertegenwoordigers voor elk. Ze willen er
echter nog 18 Brusselaars bij.
Zijn wij tegen die 18 Brusselaars ?
Neen. Op voorwaarde dat 9 ervan op Vlaamse
lijsten zullen gekozen worden en 9 op de Waalse.
Want het is klaarblijkend voor alle Vlaamse
federalisten dat, zo we naar federalistische geest
Wallonië de gelijkheid of de pariteit geven, dat
deze gelijkheid of pariteit volgens dezelfde geest
ook te Brussel dient doorgevoerd.
Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor ons,
voorwaarde waar zonder wij niet meedoen. Hetzelfde geldt voor de voorgestelde verhouding in
de regering : 5 Vlamingen, 5 Walen, 2 Busselaars.
Van die 2 Brusselars dient er één Vlaming te
zijn en één Waal.

OCH k a n h u n huidige geest
vernietigd worden, toch kunnen we ze verplichten van zich om te schakelen.
Op het ogenblik dat Walen en Vlamingen het
eens worden.
En dat k a n als de Walen van bondgenoot
wisselen.
Sinds 1830 heeft er immers altijd een bondgenootschap bestaan tussen de Walen en de
franstalige Belgen, tegen de Vlamingen.
Nu Wallonië echter een ekonomische crisis
doormaakt, stelt het vast d a t de Belgen eerst
aan zichzelf denken en dan pas aan Wallonië.
De Vlaams-nationale Vlamingen weten echter
al lang dat ze van de Belgen niets te verwachten
hebben, dat die steeds alleen aan zichzelf denken
Het bruto inwendig produkt in België, dat de
barometer is van de levensstandaard bedraagt
— bij België, gemiddeld 100 — in Vlaanderen
E bevoegdheden voor de
87, in Wallonië 101, te Brussel 145.
bondstaat en de deelstaat zoals de Waalse soDe Belgen, als waardige dragers van h e t cicialisten ze afgelijnd hebben kunnen in grote
visme, bedienen zichzelf goed.
trekken onze goedkeuring wegdragen.
Buitenlandse politiek, leger, m u n t en godsI^EDERALISME,
federalisme,
diensten behoren t o t de bevoegdheid van de
niets dan federalisme. Het is de alleen zaligma- bondstaat (voor ons weer mits pariteit in de
kende. Jullie moeten nog enkel denken : Federaeerste twee gevallen).
lisme, dag en nacht denk ik aan U. Zo zei h e t
De kuituur- en onderwijspolitiek (met inbeDr. Paardekoper in een vraaggesprek a a n « De grip van radio en T.V.), volksgezondheid, provinLinie. ».
ciale en gemeentelijke organisatie voor de deelIn afwachting d a t de Vlamingen er dag en staat. Wat kuituur- en onderwijspolitiek betreft
nacht aan denken, doen h e t de Walen. Met de zijn wij voor waarborgen aan de levensbeschouregelmaat van een klok zeggen h e t de laatste
welijke minderheden.
twee Jaar de Waalse socialisten in algemene kongressen.

D

y E moeilijkheid voor de Walen
is, h u n traditioneel bondgenootschap Ips te l a ten, om er een nieuw met Vlaanderen a a n te
gaan.
Daartoe zullen ze verplicht worden zo h e t
Vlaams bewustzijn groeit en zo de Vlaamse
meerderheid blijft.
De Vlaamse meerderheid zal blijven, zo we
Gilson en Cooremans de voet dwarszetten bij de
verdere verfransing van Brabant.
Die Vlaamse meerderheid zal haar mogelijke
drukkingskracht behouden, zo we ze niet ontmannen door de twee-derde-grendel die op het
jongste C.V.P.-kongres te Oostende aanvaard
werd door een overweldigend aantal Vlamingen.
11 ET loslaten van Brussel is bij
de Waalse socialisten begonnen, maar nog niet
voltooid.

I E Waalse socialisten stellen
voor, de onrechtstreekse belastingen over te l a ten a a n de bondstaat, de rechtstreekse aan de
deelstaat. Dat is een goede diskussiebasis.
Want federalisme veronderstelt evenmin de
uitschakeling van een gemeenschappelijke ekonomie als dat ze afzonderlijke maatregelen van
de deelstaten uitsluit.
Het is klaarblijkend d a t een federalisme, d a t
ons niet zou toelaten afzonderlijk h e t industrialiseringsvraagstuk van Vlaanderen op te lossen, slechts een kultureel federalisme zou zijn.
Zo een federalisme zou het wezenlijk vraagstuk van de Vlaamse volkswelvaart onopgelost
laten.
Het federalisme in België komt er. Laat ons
zorgen voor het goede !
Het verzet van de Vlaamse kleurpolitiekers
kan alleen maar de Volksunie van een zweeppartij tot een grote partij omvormen.
Wij zijn overigens bereid.
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