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Eregasten : 
Wim Jorissen en 
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Toegangskaar ten (20 F) te 
bestellen op tel. (03) 39.92.56 

KULTURELE AUTONOMIE 
NOG NIET VOOR MORGEN 
Het heschamend adjunktschap 
Eerste-Minister T h e o Lefèvre heeft een jaar geleden a a n 
gekondigd dat zijn regering de p rob lemen inzake W a a l s -
V laamse verhoudingen eens en voorgoed zou oplossen. 
Zeven t i en jaar vroeger , in 1945, had de C .V.P . in haar 
Ke r s tp rog ramma de kul turele au tonomie voorzien. Deze 
kul turele au tonomie is inderdaad een str ikte m i n i m u m 
eis bij het regelen van de problemen der Belgische dual i 
teit : de e rkenning van het bes taan van een Neder landse 
en een Franse ku i tuur in dit land, het scheppen van de 
mogel i jkheden tot ongeremde en ongehinderde bloei v a n 
beide ku i turen . 
O o k de B.S.P. ging reeds een paar verkiezingen in met de 
kul ture le au tonomie in haar p r o g r a m m a . 
Een regering zoals die van dhr Theo Lefèvre kon niet 
anders dan de kul ture le au tonomie gans bovenaan haar 
p r o g r a m m a te stellen. 
Z e deed het ook. H e t rezul taat : een volwaardig W a a l s 
minister en een V l a a m s knechtje, adjunkt k o m m a minis
ter V a n Els lande. 

De Socialistische njet 
Het bewuste Vlaanderen 

heeft zich bij deze voor de 
Nederlandse kuituur zo be
schamende toestand niet 
neergelegd. Onder druk van 
de Vlaamsgezinde opinie ble
ven enkele Vlaamse C.V.P.-
kranten steeds maar weer be
togen dat het volwaardig mi
nisterschap van dhr Van El£>-
lande een toetssteen zou zijn 
voor de bedoelingen van de 
regering. Het eindeloze NI-
LOS-kraambed gaf hen de 
gelegenheid, voortdurend op
nieuw een bevredigende op
lossing in het vooruitzicht te 
stellen. 

Deze vrome wensen stuit
ten steeds af op de onwil van 
de regering en op het uitge
sproken socialistisch veto. 

Dit veto werd gedurende de 
laatste dagen herhaaldelijk 

nog krachtiger geformuleerd. 
De 1 Mei-betoging van de 
Gentse socialisten stond in 
het teken ervan. In één van 
zijn wekelijkse artikels in de 
socialistische pers bevestigde 
partijvoorzitter Collard nog
maals zijn standpunt. En in 
de Volksgazet wijdde Jos Van 
Eynde ten overvloede een 
lang en zeer scherp stuk aan 
de kwestie : «Het is en het 
blijft neen ! » 

Deze socialistishe uitlatin
gen laten niet de minste twij
fel. Jos Van Eynde schrijft 
o.m. : « Het heet dat politiek 
de kunst van de mogelijkhe
den is. Welnu, in het België 

van vandaag en met ons is 
splitsing onmogelijk. Wie het 
anders waant, moet het maar 
proberen... en dan naar de 
kiezers gaan ». 

Duidelijk genoeg, menen 
we. Duidelijk genoeg voor de 
houding van de Vlaamse so
cialisten die zich om de Ne
derlandse kuituur nooit of 
nimmer veel hebben gelegen 
gelaten. Duidelijk genoeg ook 

voor de Waalse socialisten die 
zich uitgesproken hebben voor 
federalisme en die de aller
eerste schuchtere poging tot 
een beetje decentralizatie 
boycotten. 

Maar ook duidelijk genoeg 
voor de C.V.P. Want wanneer 
het socialistisch «njet» zo 
kategoriek is, dan toch maar 
omdat de socialistische rege
ringspartner zich door geen 

enkele dwingende overeen
komst gebonden voelt. Dan 
toch maar omdat de C.V.P, 

met haar meer dan 70% 
Vlaamse kiezers eens te meer 
Vlaanderen heeft verraden. 

De hardnekkigheid waar
mee de genaamde Van Els
lande zich vastklampt aan 
zijn knechtenrol is in dit ver
band slechts anekdotisch. 

A l a r m voor L imburg 
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VOLKSUNIE
MEETING TE 

l E P E R 
O P Z O N D A G 6 MEI 

T E 10 UUR 3 0 

S T A D S S C H O U W B U R G 

S P R E K E R S : 

MR F. V A N DER ELST 

W I M JORISSEN 

LEO W O U T E R S 

D A N I E L D E CONINCK 

DR. H . LE COMPTE 

Houthalen en Zwartberg 
Men schrijft minister Spinoy de bedoel ing toe kortel ings 
over te gaan tot n ieuwe mijnslui t ingen. In dit verband 
worden de pu t t en van Z w a r t b e r g en Hou tha len steeds 
genoemd. Hardnekk ige geruchten doen de ronde dat deze 
sluit ingen reeds zullen voorzien zijn in het p r o g r a m m a 
dat einde dezer m a a n d door Spinoy word t gepubliceerd. 

Handen van onze kolen 
De regering zal wel besef

fen dat deze sluitingen voor 
gans de Vlaamse volksge
meenschap totaal onaan
vaardbaar zijn. Op blz 4 van 
dit blad geven wij een paar 

cijfers over de voortbrengst 
in de Vlaamse en Waalse 
mijnbekkens. Het zou volko
men onduldbaar zijn dat de 
Limburgse mijnen met Kun 
gemakkelijker en voordeliger 

uitbating, zouden gesloten 
worden omdat zulks een 
Waalse eis is. 

De regering zal eveneens 
beseffen dat de Vlaamse 
openbare mening zeer scherp 
heeft gereageerd op de Waal
se bemoeiingen inzake Side-
mar en dat men in Vlaande
ren thans nog, nadat het ad
vies van de E.G.K.S. werd be
kendgemaakt, de zaak van de 
staalfabriek waakzaam en 
achterdochtig in 't oog houdt. 

De regering zal overigens 
ook beseffen dat de over
brenging van enkele bedrij
ven uit Vlaanderen naar Wal
lonië een diepe malaise heeft 
verwekt en het Vlaams onge

noegen en ongeduld ten 
zeerste heeft aangescherpt. 

De regering moet ten slotte 
beseffen dat de voorgenomen 
sluitingen in Limburg de 
maat doen overlopen. 

Dat men zich van hoger
hand geen illuzies make : de 
Volksunie zal er, indien de 
sluitingen plaatsvinden, voor 
zorgen dat er een solidari-
teitsaktie over heel Vlaande
ren wordt gestart. Zij zal er 
ondermeer over waken dat de 
sindikaten de Limburgse ar
beiders niet in de steek laten. 

Het woord is aan de Wet
straat ; ons antwoord ligt 
klaar. 
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STATISTIEKEN 

WaEirde Redaktie, 

Oir i j franssprekende landgeno
ten werpen ons nogal gaarne sta
tistieken over het Brusselse voor 
de neus, waaruit moet blijken dat 
het Frans willen of niet steeds zal 
vooruitgaan. 

Dat is nu aUeen zo omdat alle 
loense middelen worden gebruikt 
om de Vlamingen te doen ontrouw 
•worden aan hun taal en hun aard. 

Zo meldt men mij een ernstig 
schandaal van beïnvloeding der 
Vlaamse dienstplichtigen in 
Schaarbeek. Op de mllitiedienst 
van deze gemeente worden de 
Vlamingen werkelijk gepraamd om 
zich als franssprekend te laten in
schrijven. Zeer velen laten z'ch al
zo ovei halen om in Waalse eenhe
den te dienen. Daarna kan men 
dan afkomen met statistieken, die 
voor de Brusselse Vlamingen zou
den wijzen op achteruitgang ! 

Die taktiek van de Schaarbeekse 
gemeentediensten moet ons trou
wens niet verwonderen, want voor 
de betrekkingen van bureauchef 
en hoger zijn haast uitsluitend in 
handen van personen met fransta-
lig diploma. In sommige diensten 
worden de Vlamingen enkel ge
kend als er vertaalwerk moet ge
daan worden. 

De kleurpartijen hebben bij het 
stemmen van de taalwet van 1932 
de Brusselse Vlamingen aan een 
lot overgelaten, dat triestiger is 
dan het lot van koloniale volkeren. 
Ze staan er zonder verweer tegen 
'n moedwillige en almachtige ver-
fransingsmachine. Alleen als Brus
sel de federale hoofdstad is ge
worden van een federale staat, al
leen dan zal het volle gewicht van 
de Vlaamse deelstaat ook in Brus
sel doorwegen : Brussel zal d*an 
automatisch overschakelen op een 
eerlijk onthaalstelsei voor Vlamin
gen en Walen en er zullen toch 
vlug andere statistieken kunnen 
gemaakt worden. 

J.T. - Schaarbeek. 

HOGER ONDERWIJS 

IWaarde Redactie, 

De spreiding van het hoger on
derwijs is een zeer actueel pro
bleem waarover men tegenwoordig 
regelmatig in de serieuze bladen 
en tijdschriften stichtende be
schouwingen brengt, 

Over de noodzakelijkheid van 
de spreiding van de hogescholen 
zal wel niemand nog twijfel koes
teren. Herinneren wij ons de sta
tistiek die voor enkele maanden in 
« De Volksunie » te lezen stond 
over het percentage van de jonge
ren tussen 18 en 25 jaar die aan 
de universiteit studeren : voor 
gans het land ongeveer 3 %, voor 
de provincies Brabant en Luik bij
na 5 %, voor Limburg (o.a.) 1,5 %! 
Als Limburger zal ik dan ook de 
eerste zijn om ieder initiatief voor 
spreiding van het universitair on
derwijs te begroeten en toe te jui
chen. 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

Tel. 33 9165 

mmm 
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(Kleine Tunnel) 
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Maar. waar blijven de initiatie
ven ? Konden wij voor enkele 
maanden niet vernemen, toen er 
geruchten waren ifl omloop ge
bracht over een universiteit te 
Antwerpen, de overheid van Leu
ven eenvoudig verklaarde : « on
mogelijk, geen personeel ! ». 

Ondertussen is men. te Leuven 
blijkbaar al wat voorzichtiger en 
deze week konden wij lezen dat 
de beheerraad bereid was de sprei
ding van candidaturen te « bestu
deren ». Hopen wij dan maar dat 
die eerbiedwaardige heren vlug tot 
studie overgaan en hun « studie
kommissie » niet uitvinden om de 
zaak in de doofpot te « stude
ren » ! 

En waar blijft het s tandpunt 
van de staat ? Kan ook de staat 
niet ingrijpen door bijvoorbeeld 
over te gaan tot spreiding — ge
leidelijk desnoods — van sommige 
candidaturen van de universiteit 
van Gent over twee of meer pro
vincies ? Of moet dat weer een 
gesjacher en een speculatie wor
den op de machtsverhoudingen 
tus.=;en partijen ? 

Een zaak is hier nodig : goede 
wil om de 'zaak aan te pakken. 
Kreeg Kongo niet twee gloednieu
we universiteiten in een handom
draai voor enkele jaren ? Of zijn 
Limburg en West-Vlaanderen mis
schien nog te zeer « onderontwik
kelde gebieden » om universitair 
onderwijs te hebben op eigen bo
dem ? Of wil men ze nog zolang 
mogelijk « dom » en « klein » hou
den opdat ze nog wat langer als 
reservaat van goedkope en immer 
tevredene arbeidskrachten zouden 
dienen ? 

J.V. - Meeuwen. 

BiJENBOND 

Geachte Redaktie, 

Ik was aanwezig op 8 april 1962. 
te Bonheiden in de Gildenzaal 
waar er een belangrijke bijeen
komst was van de Vlaamse Bijen
bond. Senator Leyssn verwelkom
de de massa. 

Er werden 2 filmen vertoond, de 
eerste was in het Frans, dan ver
ontschuldigde het bestuur zich om
dat zij geen Vlaamse film konden 

krijgen, de tweede was in het Ne
derlands. En nu verwittigen wij 
het bestuur van Vlaamse Bijen
bond, inbegrepen de Heer Leysen, 
die zich uitgeeft als Vlaming, dat 
er de volgende maal geen Franse 
film zal vertoond worden, want 
wij zullen ervoor zorgen dat de 
zaal zal verlaten worden. 

L.V. - Mechelen. 

VERZEKERINGEN 
Het Verbond der Beroepsvereni

gingen der Verzekeringsmakelaars 
en --Agenten van België 
en de Nationale Unie van Zelf
standige Verzekeringsbemidde
laars : 

Verheugen" er zich om dat op 
verzoek van het Verbond, gesteund 
door de Unie, een Koninklijk Be
sluit dd. 14-11-61 verschenen is dat 
de voor waarden tot uitoefening 
van het beroep van verzekerlngs-' 
makelaar bepaalt; 

Stellen vast dat deze beroeps-
uitoefeningsvoorwaarden uitslui
tend betrekking hebben op de be
kwaamheid en de hoedanigheid 
van diegenen die als t aak hebben 
de verzekerden van advies "te die
nen; 

Onderstrepen dat de sociale rol 
van de verzekering, m verband 
met de ontwikkeling der indivi- • 
duële en gezinsvoorzorg, en inge
volge haar maatschappelijk belang 
met betrekking tot de bescher- • 
ming der goederen van onderne-
mingen en burgers, alsmede tot 
vi-ijwaring van het spaarwezen en 
van 's lands rijkdom, het op drin
gende wijze nodig maakte van de 
verzekeringsbemiddelaai's, inzake 
vakkennis, ernstige waarborgen te 
eisen; 

Dat de wetgeving ter zake een 
eerste rezultaat betekent voor wat 
betreft de gezondmaking en de 
hoedanigheid van het beroep van 
verzekeringsproducent; 

Dat bedoelde regiem sntering 
door iedereen loyaal en behoorlijk 
dient nageleefd te worden en 
vooral niet mag omzeild worden 
door spitsvondige maatrege'.en en 
fiktieve toestanden die de wetge
ving haar doeltreffendheid zouden 
ontnemen; 
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Dat dient vermeden te worden 
dat, zoals dit tot op heden he t 
geval was, ieder persoon, al kent 
hij niets ter zake, het beroep van 
verzekeringsraadgever zou mogen 
uitoefenen, zonder titel noch prak
tische leertijd en aldus de gemeen
schap van de verzekerden, onver
mijdelijk aan ernstige schade zou 
bloot stellen; 

Zijn van mening dat de dekking 
van de beroepsaansprakelijkheid 
van de verzekeringsbemiddelaar 
wenselijk is; 

Dat, buiten de nodige beroeps
kennis, tevens solvabiliteits- en 
eerbaarheidsvoorwaarden, alsmede 
onverenigbaarheden moeten be
paald worden, ten einde bevorde
ring van de beroepsstanding mo
gelijk te maken; 

Beslissen ter zake een samenge-
ordende aktie te zullen voeren. 

K.S.fl. 
Geachte redaktie, 

In he t nummer van 14 april heb 
ik als trouw K.S.A.-er en een 
trouw V.U.-aanhanger met en:ge 
verontwaardiging de repliek op 
een bericht van « Hernieuwen » 
gelezen. Ik ben he t met U eens ; 
dit bericht was vals. 

Uw antwoord heeft mij echter 
ontgoocheld. Verder stond ook nog 
in dit V.U. nummer vermeld dat 
de K.S.A. een geesteloze beweging 
is. Mag ik er U at tent op maken 
dat de K.S.A. zich bezig houdt met 
de Vlaamse problemen, dat het een 
van de weinige jeugdbewegingen 
is die haa r leden nog wat Vlaams 
idealisme geeft. Omdat een mede
werker eens een vals beeld op
hangt over de Borinage (dat hij 
er zich voor hoede nog eens der
gelijke . bok te schieten I), is dit 
nog geen reden om de K.S.A. als 
een geesteloze beweg'ng te be
stempelen 

Ik ben er zeker van dat U mij 
deze woorden niet ten kwade zult 

duiden. Aanvaardt ze als de open
hartige mening van een jong Vla
ming. Ik zal steeds blijven ijve
ren voor de V.U. 

R.T.K. - Eke. 
Red. : Onze « Pepernoot » was 

stellig niet gericht tegen de tallo
ze overtuigde jong Vlamingen in 
de K.S.A. Wel echter tegen de 
voorlichting « Hernieuwen ». Deze 
voorlichting sluit spijtig genoeg 
aan bij een traditie : de K.S.A. 
werd destijds opgericht om he t 
A.K.V.S. te kelderen. 

Dat is echter een oude geschie
denis en van minder belang thans . 

Van meer belang is de door en 
door Vlaamse houding — ondanks 
alles — van heel wat K.S.A. afde
lingen. 

JAN VAN EDINGEN 
Geachte Redaktie, 

Enkele weken na de striemende 
afstraffing van J a n Verroken door 
Wim Jorissen op de vergadering 
te Edelare, waarbij Verroken aan
wezig was heeft Verroken einde
lijk een antwoord gevonden. 

Het heet in zijn blaadje de 
« Ronsenaar » dat Wim Jorissen 
een beer is van 1 m 83 en 117 kg, 
maar dat hij , te Brussel in he t 
Frans ingeschreven is. 

Over Edingen, Mark en Kokia-
ne schrijft hij bitter weinig. 

Als poging om zijn krediet bij 
de verstandige Vlaamsgezinden in 
ons arrondissement wat op te kaJ-
fateren is het echter maar weinig 
zaaks ! 

J.V. - Ronse. 
Nota : Dat jWim Jorissen in het 

het Nederlands ingeschreven is te 
Brussel daaraan twijfelt ook Ver
roken wel niet. Hij is echter van 
zijn eerste leugen niet gebarsten. 

Wij hebben Wim Jorissen daar
over ondervraagd. 

Hij beweert dat Verroken hem 
kleiner gemaakt heeft en dikker 
en dat Jan en iedereen naar be
lieven zijn persoonsbewijs of iden
titeitskaart mag .zien I 

T*r Breng ons een bezoek "A" Reisbiljet terugbetaald 

"A" Alle dagen open van 9 tot 9 of op afspraak, -k 

Slecht meer hij ons! 
1 i 

^ * 8 P ' " . - , 

In Spanje schijnt de zon 
Gronden met zicht op zee te koop. 
In de mooiste streek van de 
Middellandse zee 

f 

In l i ch t i ngen : 

V I K I N G 
Koninklijke baan 306 
St-ldesbald - Koksijde 
Tel. 058/21615 
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VALSE VOORSTELLING 
w. ANNEER wij de so

ciaal-ekonomische verhoudingen in 
ons land onder ogen nemen en het 
s tandpunt van de kleurpartijen daar
tegenover, dan treffen ons onmiddel
lijk een reeks valse voorstellingen. 

Een eerste valse voorstelling wordt 
ons gegeven door de syndikaten, door 
de Vlaamse B.S.P. en door de christe
lijk demokratische vleugel van de 
C.V.P. Het is de myte van de gelijke 
behandeling van alle arbeiders in ons 
land. 

Feitelijk hebben Walen (en Brusse
laars) steeds een politiek onderhou
den van achteruitstelling van de 
Vlaamse arbeiders. 

Zij hebben dat natuurlijk alleen 
kunnen doen door de schuldige me
deplichtigheid van de Vlaamse A.C.V.-
ers en A.B.V.V.-ers, van de Vlaamse 
C.V-P. en B.S.P. om van de « Vlaam
se » P.V.V.-ers niet te spreken. 

D> ' E lonen in Vlaan
deren liggen gemiddeld 5 F lager dan 
in Wallonië, er zijn een kwart mil
joen Vlaamse pendelarbeiders en wij 
tellen bestendig 70 % van de werklo
zen. 

Deze feiten zijn niet nieuw. Dege
nen, die er moesten aandacht aan 
schenken hebben dit nooit gedaan. 
Dat dit onbewust zou gebeurd zijn 
ka-n geen denkend mens aanvaarden. 

In de B.S.P. b.v. werd en wordt de 
politiek bepaald door Walen en Brus
selaars. Men merkt dat bijvoorbeeld 
ook aan de grote klemtoon in hun 
politiek op de pensioenkwestie en in 
hun gebrek aan belangstelling voor 
de kindervergoedingen. Vooral in 
Wallonië en te Brussel zijn de oude
ren t-alrijk. In deze beide gebieden 
zijn er weinig kinderen. 

D> 'E Vlaamse B.S.P. 
heeft altijd een erg machiavellis
tische politiek gevoerd. Zij heeft de 
Vlaamse arbeiders maar al te graag 
ijaar Wallonië en naar Brussel laten 
pendelen in plaats van tewerkstelling 
te eisen in eigen streek. Hun enig op
zet was een bekrompen partijbelang. 
In Wallonië en te Brussel kwamen de 
Vlaamse arbeiders in een socialisti
sche sfeer terecht. Zo zouden de 
Vlaamse arbeiders eveneens socialist 
worden en in hun mobielentreinen 
en bussen het socialisme mee naar 
het Vlaamse binnenland voeren 

De ellende van dagelijks zoveel 
uren pendelen telde niet mee. 

Het partijbelang ging voor. 
E. 

D. 'AT terzelf dertijd 
honderdduizenden Vlaamse arbeiders 
door uitwijking naar Wallonië een 
jarenlange moeizame aanpassing 
moesten doormaken schijnt evenmin 
ooit de koude kleren van de Vlaamse 
socialisten geraakt te hebben. Zij 
hebben toch immers ook Frans moe
ten leren om met de Waalse socialis
ten te praten, dus moesten de arbei
ders dat ook maar doen. 

Al de grote moeilijkheden die de 
Vlaamse arbeiders bij het volledig 
aanpassingsproces dienden door te 
maken interesseerden de Vlaamse so
cialisten niet. De Waalse B.S.P.-
vleugel zou zich wel over die sukke
laars ontfermen. 

Het zicht van de Vlaamse socialis
ten heeft zich altijd tot « de partij » 
beperkt. Hoe de Waalse socialisten 
zich echter om hun Vlaamse broeders 
bekommeren, blijkt thans duidelijk. 
Voor hen telt inderdaad in de eerste 
plaats het Waalse volk. 

Zelfs een klein deeltje van de op
lossing van het Vlaams arbeiders
vraagstuk, Sidemar, gunden ze ons 
niet. 

E. /EN typisch bewijs 
nog voor onze stellir<^ 

In Zuid-Limburg trekken duizen
den arbeiders naar Luik. De socialis
ten hebben hen daarbij altijd inge
prent dat het « nog goed (is) dat we 
Luik hebben ». 

Werk in eigen streek ? 
Dwaasheid ! « Te Luik zijn er ho

ge lonen ». 
Thans zitten de meesten van die 

arbeiders in de handen van Renard, 
die hun syndikale bijdrage int- Hij 
geeft voor de Limburgse arbeiders 
een weekblad uit « Strijd », hoofdza
kelijk een vertaling van het M.P.W. 
blad « Combat ». Daarin komt men op 
voor het federalisme en wordt het 
A.B.V.V. en de B.S.P. scherp aange
vallen. 

Hoe reageren de Limburgse socia
listen ? 

Door zo vlug mogelijk industrie in 
eigen streek te eisen ! 

Ze voegen er bij dat de Volksunie 
hen geen lessen te geven heeft. 

Kan het duidelijker ? 

jEN andere valse 
voorstelling is de indeling van de 
maatschappij in bezittende en in 
niet-bezittende klassen. 

Aan de ene kant stelt men dan de 
arbeiders op in naam van de klassen
strijd, maar men smokkelt er onmid
dellijk de bedienden en ambtenaren 
bij. Aan de andere kant plaatst men 
het kapitaal en sluit daarbij de mid
denstanders en de boeren als bezit
ters aan. 

Zo s taat de sekretaris-generaal met 
zijn 30.000 F per maand en Evalenko 
met zijn 940.000 F per jaar aan de 
kant van de proletariers, van de 
nietshebbers, van de met-bezittende 
klasse. 

De kleine boer met zijn 3.000 F in
komen per maend (als hij dat heeft!) 
en met zijn krotwoning is bezitter, 
een stuk kapitalist, evenals de kleine 
middenstander die zijn 6.000 F per 
maand kan halen. 

De boer en de middenstander als 
bezittende klasse is ook de geliefde 
teorie van de liberalen, van de P.V.V., 

door Z>u.7C^üHf<ncé4eéc 

de partij die de groot-financie moet 
verdedigen omdat ze er praktisch 
volledig door betaald wordt. 

Wat de P.V.V. er niet bij vertelt, 
dat is dat waar de liberalen opper
machtig heersen, zoals in de Verenig
de Staten, dat daar van de zelfstan
dige middenstand praktisch geen 
sprake meer is. Van de winkels zijn 
93 % kettingwinkels, afdelingen dus 
van de kapitalistische grootwaren
huizen. 

De zelfstandige middenstand is er 
praktisch evenzeer uitgeroeid als in 
Sovjet Rusland. Het enig verschil is 
dat de middenstander in Rusland een 
ambtenaar geworden is en in de Ver
enigde Staten een bediende. 

dedigd worden, verscheen herhaalde
lijk Van Audenhove voor de T.V. om 
de nieuwe belastingen te verdedigen. 

Thans is hij onze bondgenoot er te-« 
gen. 

Een onbetrouwbare bondgenoot 
evenwel. Want als hij in de volgende 
regering mag zetelen krijgen we weer 
nieuwe belastingen, zoals onder de 
regering Van Acker waar hij bij was 
en zoals onder de regering Eyskens 
waarin hij evenmin ontbrak. 

Twee maal was hij minister van 
Verkeerswezen. Wanneer men hem 
bezig hoorde vernieuwde hij heel het 
Belgisch wegennet. 

Feitelijk legde hij 20 km. autosnel
weg aan per jaar. 

Hij was een duur minister, met wei
nig rendement 

l / E politiek van de 
P.V.V. ten voordele van het groot
kapitaal is trouwens niet onhandig. 
Sinds haar ontstaan heeft zij het 
grootkapitaal van noemenswaardige 
belastingen gevrijwaard en de mid
denstand in plaats van de trusten 
laten betalen. 

Met de hulp van de B.S.P. en van 
de C.V.P. heeft zij na 1945 vijftig mil
jard aan het grootkapitaal geschon
ken om niet renderende mijnen in 
Wallonië nog enkele jaren in het le
ven te houden. Feitelijk waren dit 
voor een groot gedeelte valse verlie
zen die als winst in de zakken van de 
ontginners verdwenen. 

De kleine man in Vlaanderen, de 
arbeider evenzeer als de midden
stander heeft mee die 50 miljard be
taald. 

Toen de Sabena niet meer rendeer
de, toen ze verlieslatend werd hebben 
de liberalen ze laten nationaliseren. 

De winst was vroeger voor het 
groot-kapitaal. 

Het verlies betalen v/e thans alle
maal. 

D> 
W. 

' E liberalen voeren 
in ons land een politiek van dezelfde 
slag. In de regering, die de grendel-
wet op de grootwarenhuizen afschaf
te, zat niet alleen Van den Boey-
nants, voorzitter van de C.V.P., maar 
ook Van Audenhove, voorzitter van 
de P.V.V 

Trouwens wanneer de eenheidswet, 
met de sliert aan nieuwe belastingen 
voor arbeiders en middenstanders, 
onder de regering Eyskens moest ver-

AT winst zou zijn 
voor iedereen, zou de verstaatsing zijn 
van de energiesektor (kolen, electri-
citeit, gaz). 

Iedereen zowel arbeider en bedien
de als middenstander en boer en 
eveneens de industrieel zou de ener
gie beterkoop geleverd krijgen. 

Het zou een grote stuwing kunnen 
betekenen voor de industrialisering 
van Vlaanderen en voor onze ekono
mische welstand. 

Wanneer zal men dit vraagstuk 
eens aanpakken ? 

edereen naar de landdag 

Asse^ 3 Juni 1962 
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EEN MEI 
Terwijl V.d.B. onze buitenlandse 

relaties met Tsjang-kai-Tsjek ging 
verstevigen, zorgde koningin-moeder 
Elisabeth voor dekking op de andere 
zijde : ze woonde de Een Mei-parade 
te Moskou bij. 

Eindelijk heeft Rusland weer een 
tsarin, 

HANTEERBAAR 
De regering is een jaar oud. Te dier 

gelegenheid schreef ons aller Schild
wacht in « Het Volk» het gelegen
heidsartikel. Hij stelt o.m. vast : « De 
grote politieke machtsverzamelingen 
zijn zelden de gemakkelijk hanteer
bare. Integendeel, hoe groter een 
machtsverzameling is, hoe groter 
gevaar is dat zekere ondergroepen tot 
afwijkingen geraken en de bewegin
gen van het geheel niet p^<»ordend 
volgen ». 

Dat is wat wij zouden noemen een 
principiële vaststelling van Schild
wacht, zuivere dialektiek. 

Een jaar geleden beweerde dezelfde 
krant dat de grote politieke machts 
verzameling de enig-mogelijke was, 
omdat alleen zij een voldoend ruime 
bazis schonk ter verwezenlijking van 
een breed-opgezet programma. 

Zoals men ziet verandert de dialek
tiek nogal eens, ook bij Schildwacht. 
Vooral wanneer het er op aankomt 
een mistgordijn te leggen tussen het 
immobilisme van de regering en de 
argwaan van de Volk-lezer. 

LIMBURGSE MIJNEN 
s teeds hardnekkiger worden de ge

ruchten, als zou de regering korte
lings overgaan tot de sluiting van 
twee Limburgse mijnen, die van 
Zwartberg en Houthalen nl. 

Voor deze sluitingen bestaat geen 
enkele afdoende reden. Het is juist 
dat, in het kader van onze E.G.K.S.-
verbintenissen, de Belgische produk-
tie in het eerstkomende jaar moet af
nemen met iets meer dan 2,5 miljoen 
ton. Het ware echter een ekonomi-
sche ketterij, deze produktievermin-
dering te verwezenlijken door het 
sluiten van de meest-rendabele m i j 
nen, 

In Limburg bedraagt de dagpro-
duktie per mijnwerker 1.995 kg t e 
genover 1.625 kg in Wallonië. Wan
neer er nog putten moeten gesloten 
worden, dat men dan de verlieslaten
de, niet- of slechtrenderende mijnen 
In Wallonië stillegt. 

Niet echter de Limburgse, die alle 
In ekonomisch verantwoorde omstan
digheden werke", 

DE BALArïS 
Het zijn echter geen ekonomische 

overwegingen die zouden leiden tot 
de sluiting van Zwartberg en Hout
halen; het zijn integendeel overwe
gingen van louter politieke aard. 

In Wallonië eist men dat nieuwe 
sluitingen beneden de taalgrens zou
den gepaard gaan met sluitingen bo
ven de taalgrens. In regeringskrin
gen schijnt men geneigd te zijn, eens 
te meer voor de Waalse eisen te 
zwichten ^oe onekonomisch ze ook 
zi n 

-\ X ^ai'en gevochten te hebben voor 
Limburgse nevenbedrijven, zal de 
strijd dus heel binnenkort misschien 
moeten gevoerd worden voor het be
houd van de Limburgse mijnen. 

Vvanneer de huidige regering vol
hardt in haar opzet, dan wordt Lim
burg — zo vaak het El Dorado van 
België genoemd — ''• f'-H'ef opzij
gezet 

Op dat ogenblik zal de solidariteit 
van gans Vlaanderen met Limburg 
moeten blijken. De Volksunie in ie
der geval staat vastbesloten naast de 
Limburgse arbeiders. 

epeuvoTeN 

Open brief 

aan de Heren 8-mei-bewegers 

te 

BRUSSEL 

Mijnheren, 

Enkele weken geleden belreurde onze medciverker 
' ubuitenlandp in zijn rubriek dat in dit land weinig o/ niels 
gedaan werd voor de vredesbeweging. Sindsdien is dat ver
anderd : gil hebt, mjjnheren, samen met afgevaardigden van 
de sindikalen, de middenslandsverenigingen, de jeugdbewe
gingen een 8-mei-beweging opgericht. 

Ih beschouw het als een gelukkig toeval (is het toeval?) 
dat het hoofdkwartier van uw beweging gevestigd is op het
zelfde adres als de Bond der Grote Gezinnen liet lijkt me 
inderdaad zinvol dat voor de trede wordt geijverd ook en 
vooral met het oog op de toekomst van ome kinderen. Men 
kan van mening verschillen over de praktische kansen van 
een vredesbeweging ; geen enkel zinnig mens echter zal ont
kennen dat in een tijd van ideologische blokvorming en 
hersenspoeling een dergelijke beweging noodzakelijk is. 
Wanneer wij ons komfortabcl te slapen leggen in een koude-
oorlog-nestje aan de rand van de afgrond, dan zullen wij 
onvermijdelijk wakker wordetf als ivij al aan. het'tuimelen 
zijn. 

Uw beweging streeft, mijnheren, volgende doeleinden 
na > slopzetlen der kernonlploffingen, uilsluiiend vredelievend 
gebruik der atoomkracht, rcgrUng der internationale vraag
stukken door onderhandelingen, algemene ontwapening onder 
inlernaiionaal toezicht. Nog eens . geen enkel zinnig mens 
kan enig bezwaar opperen tegen deze doeleinden Ikzelf onder
schrijf ze met beide handen en ik zal op 8 mei a.s. dan ook 
de ordewoorden van uw beweging opvolgen. En ik zet mijn 
lezers er toe aan, hetzelfde te doen 

Graag had ik, mijnheien, deze oj^roep lol deelneming 
aan uw beweging een betere beurt in dit blad gegeven. Ik 
had bijvoorbeeld het klisjee kunnen brengen van de affiche 
die door u wordt verspreid. De hele pers brengt dat klisjee 
en voor éénmaal zie ik geen enkele'reden waarom wij inders 
zouden moeten doen dan de rest van de pers. Gij hebl het 
•me echter wel zeer lastig gemaakt .Ik vermoed namelijk dal 
gij, zoals dat gebruikelijk is, uw klisjee hebt overgemaakt aan 
de hele pers. Aan de christen-demokralische aVolksmachtn 
waarin het prijkt naasl enkele vrome overwegingen en aan 
de kommunistische vRode Vaann die met proletarische ernst 
het verbindingsstreepje tussen 1 en 8 mei trekt. Aan heel hel 
kleurengamma daartussen. Maar als ge hel mij vraagt : niet 
aan de vVolksuniey>. 

Ik hoop, mijnheren, dat zulks een vergeielfieid is. Ik 
hoop /*aê «I» ifc wil het ook wel geloven. Want het zou me 
ongelooflijk voorkomen dat tussen vredesapostelen enige dis-
hriminatie mogelijk is ' Het zou me ongelooflijk voorkomen 
dat er weiden zijn waarop gij het vredesbloempje van uw 
affiche liever niet ziel ontluiken. Het zou me ongelooflijk 
voorkomen dat de heren sindikalisten die het initiatief tot 
8-mei-beweging hebben genomen, vrede zouden willen tussen 
de Sovjets en de Yanks, de Zuid-Molukken en Soekarno, de 
Palagoniërs en de Papoea's, maar geen vrede tussen zichlzelf 
en dio Genes. Tussen hun Beireqinq en de Volk'iunie. 

.Vu we toch, Mijnheren, aan het klappen zijn, nog een 
enkel woordeke. Naar goede Belgische geplogenheid hebl gij 
de vaderlandslievenden en de verzetsbewegingen bij uw ini
tiatief betrokken. Ik heb daar niets tegen. Ik verwacht inte
gendeel dal op 8 mei deze heren en dames zullen verklaren 
dat zij, alvorens te strijden tegen een Derde Wereldoorlog, 
willen opruimen mei de Tweede. En dat zij dus naar de Ducpe-
tiauxlaan in St Gillis zullen trekken om er met een brede 
zwaai de gevangenispoort open te zeilen. Want ook dal zon 
me ongelooflijk voorkomen : dat men ijvert voor vrede in de 
hele wereld maar niet in het eigen land Of ben ik naiëf en 
moet ik, lipc die nnihie Uio-qi'ne'^, me) een lantaarn de 
straal op ? 

Sinds enkele lijd, Mijnheren, is de umouche» weer in 
de mode en ik zal de enkele vlekjes op uw blazoen dan maar 
als dusdanig beschouwen. Wal wil zeggen dal gij op 8 mei, 
ondanks alles, moogt rekenen op 

dio Genes. 

niiii mil! 

WAT NU ? 

In verband met de H. Geestkerk : 
verleden week werden er vanop de 
kansel de diensten voor volgende 
zondag weer in het Frans aangekon
digd. 

IJZERBEDEVAART 

Te Ronse bracht Jan Verroken 
hulde aan he t werk der IJzerbede
vaarten en riep hij op tot deelneming 
aan de e.k. Bedevaart. 

Te Nijlen verklaarde De Saegher 
onlangs dat een Bedevaart in het te 
ken van het federalisme onaanvaard
baar was en dat door deze federalis
tische eis het vraagstuk van de Be
devaarten thans definitief gesteld 
was voor de C.V.P. 

Het Bedevaartkomitee zelf kondig
de aan dat de e.k. Bedevaart terug 
in het teken zal s taan van de fede
rale oplossing. 

Gaat Verroken naar Diksmuide ? 
Blijft De Saegher thuis ? Of zal de 
voorzitter van de Vlaamse vleugel bij 
een e.k. gelegenheid het Bedevaart
komitee voegen bij zijn zwarte lijst 
waarop reeds de V.V.B, en het Actie-
komitee prijken ? 

Violen afs temmen op mekaar, h e 
ren. 

ZETELAANPASSING 

Het uv-or de Volksunie ingediende 
wetsvoorstel inzake zetelaanpq>ssing 
heeft « La Wallonië » zure oprispin
gen bezorgd. Het blad beweert dat de 
zetelaanpassing' Wallonië ' zöü verla
gen tot het statuut van kolonie. , 

Het is niet onze fout dat de W^ïen 
er vroedvrouw Sauvy moeten bijha
len om de wieg nog eens vol te krij 
gen. Vlaanderen heeft sinds 1830 
meer dan een miljoen Vlamingen zien 
verfransen of verwaalsen. We m e n e n 
dat we dus reeds meer dan voldoende 
hebben gedaan om de elektorale ba
lans op een voor Wallonië niet zo n a 
delige stand te houden. Want een 
goed deel van de Waalse zetels wordt 
bezet door mandatarissen die ook en 
vaak zelfs vooral gekozen werden 
door Vlamingen-in-Wallonië. 

Maar a propos, waarom is een wets
voorstel tot zetelaanpassing door de 
Volksunie ingediend geworden ? Het 
betreft hier toch een bijna eeuwen
oude C.V.P.-kiesbeIofte ? En aange
zien De Saegher beweert dat de C.V.P. 
de V'atiwsp striid leidt. . ? 

TAPiJTWEVERÜ 

De Amerikaanse beperkingen inza
ke invoer van tapijten en glas hehben 
thans geleid tot de vooropzeg van 
meer dan 3.000 tapijtwevers in Vlaan
deren. 

Onze regering heeft heel even een 
krachtige toon aangeslaan; de voor
opzeg bevestigt echter dat van enig 
praktisch rezultaat weinig of niets te 
merken valt. 

En nu ? Het valt te vrezen dat de 
tapijtwevers volkomen in de steek 
zullen worden gelaten; het zijn toch 
maar Vlamingen. Wanneer het om 
Waalse mijnwerkers ging hebben de 
Belgische regeringen steeds middel 
gevonden om bijvoorbeeld de Euro
pese Gemeenschap in haar beslissin
gen te counteren. 

De vaste wil om tot een bevredigen
de oplossing te komen, schijnt thans 
hoegenaamd niet voorhanden te zijn. 
Men hecht in de Wetstraat meer be
lang aan goede verhoudingen met 
Washington dan met de Vlaamse ar
beiders. 
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ALLEEM GEPROFITEERD ? 

Zoals onze lezers hebben kunnen 
vernemen uit onze Persspiegel van 
vorige week heeft Herman Todts in 
De Gazet van Antwerpen geschreven 
dat de Volksunie het Vlaams Réveil 
niet heeft bewerkt maar dat ze er 
slechts van heeft geprofiteerd. 

Als enormiteit kan het er door . 
Ofwel verklaart men de geschiede

nis zonder de ingreep van personen 
als een zuivere fataliteit en dan heeft 
inderdaad niemand verdiensten. Of
wel neemt men aan dat mensen de 
geschiedenis maken. En dan onder
zoekt men wie het Vlaams ontwaken 
bewerkt heeft. 

Wie deed het dan ? 
Herman Todts of De Gazet van 

Ante'WTpen ? 
De vraag stellen is ze beantwoorden. 
De Vlaamse kultuurverenigingen of 

aktiekomitees ? 
Hier geraken we op vastere grond. 
De verdiensten van een V.T.B.-

V.A.B. van 'n Stichting Lod. de Raet, 
van een Vlaamse Aktiekomitee voor 
Brussel, en in de laatste tijd ook van 
de Vlaamse Volksbeweging vallen ze
ker niet te ontkennen. En wij zullen 
aan geschiedenisvervalsing doen door 
voorop te zetten dat zij alleen gepro
fiteerd hebben van het Vlaams « re 
veil ». 

In die kultuurverenigingen zitten 
trouwens ook veel Vlaams-nationalis
ten. 

Wie heeft echter programmapunten 
als federalisme en industrialisering 
sinds jaren stelselmatig vooropgezet ? 

Op duizenden vergaderingen ? 
Op miljoenen eksemplaren van 

strooibrief jes en bladen ? 
Toch wel de Volksunie. En zij 

hoofdzakelijk. 
Dat de vorige verkiezingen de kon-

junktuur gunstig was en onze normale 
aangroei nog verhoogd heeft ? 

Heel juist. 
Als men dan echter maar niet ver

geet dat de ongunstige konjunktuur 
van 1958 met het schoolvraagstuk die 
aangroei op het platteland tegenge
werkt heeft. 

Het een weegt op tegen het ander. 
Volgens « De Linie » poogt Herman 

Todts leven te geven aan het Vlaams 
politiek essay. 

Een poging zal het wel zijn. 
Qua hoedanigheid en objektiviteit 

ligt het peil echter bedenkelijk laag. 

T.Y. EN SPORT 

Onze T.V. doet het, ook bij de sport
mannen. Dit dan vooral omwille van 
de vele rechtstreekse uitzendingen 
van wielerwedstrijden en voetbal
matchen. 

De meeste sportmannen hebben 
vrijdagavond, via de rechtstreekse uit
zending, getuige kunnen zijn van de 
match U.R.S.S. contra Uruguay, ge
speeld in het bomvolle Leninstadion 
te Moskou .De schaduwzijde hierbij 
was ongetwijfeld het feit dat er voor 
België slechts één telefoonverbinding 
aangesloten was zodat Vlaamse en 
Waalse speaker om beurt mochten 
praten en verpozen ! Zo hoorden bij 
de meest spannende momenten de 
Vlaamse kijkers een grote stilte ter
wijl ondertussen Arsène Vaillant, de 
Waalse speaker, zijn kijkers diets 
maakte wat er gebeurde. Het omge
keerde gebeurde eveneens. Echt mooi! 

FEDERALISME 

Een van de dingen die ons sterken 
in de overtuiging dat een federale 
herinrichting van België op niet al te 
lange termijn onafwendbaar wordt, 
is de toenemende belangstelling van 
het buitenland voor het nationalitei
tenvraagstuk in ons land. 

Onlangs lazen we een artikel « Bel-
giën - Dualismus als Verfassungs-
prinzip», waarin het heette : «Het 
samenleven der beide volksgroepen 
onder een gemeenschappelijk s taats-
dak is zeker vanaf het einde der vori
ge eeuw niet meer zo vanzelfspre
kend... Een ideale en tegelijkertijd 

ook realistische oplossing ligt zo maar 
niet voor de hand: daarom moet men 
wel uitkijken naar de oplossing van 
het geringste kwaad. Een dergelijke 
oplossing is het federalisme; in deze 
staatsvorm zou België 'n weg naar de 
verzoening der beide centrifugale 
krachten vinden en trachten, op een 
nieuwe bazis de eenheid in de ver
scheidenheid te verwezenlijken. » 

Het artikel besluit zeer betekenis
vol : « Het is stellig noodzakelijk dat 
men zich ook buiten België bezint op 
de toekomstige ontwikkeling van dat 
land. Het is inderdaad niet alleen een 

Belgisch probleem wanneer zich in 
dat land een acute krizis voordoet, 
hoe ze kan worden opgelost en defi
nitief bezworen - omdat het nu een
maal niet alléén om België gaa t» . 

Het artikel verscheen in « Aussen-
politik», officieuze spreekbuis van 
de Bondsregering. Het is- onvermij
delijk dat, in het wordend Europa, de 
fundamentele problemen van de éne 
Europese staat hun weerslag hebben 
op het geheel. M.a.w. : met een ziek 
België wenst niemand scheep te gaan. 

De stem van over de Rijn is niet 
de enige. Ook in Nederland en Frank

rijk werden dergelijke dingen de 
laatste tijd steeds vaker gezegd en ge
schreven. 

V.D.B. 

Van den Boeynants stuurde op het 
«Appèl 62 » zijn partij in de strijd. 
Het moest een groot en krachtig of
fensief worden, dag aan dag. 

Zopas ontvingen we het verslag van 
de eerste phase van de strijd : Van 
den Boeynants hield een rondreis op 
Formosa en Japan. 

De rest is voor de brave militanten. 

en poli 
Het is een gemeenplaats 

geworden in de traditio
nele partijmilieu's te be
weren dat de jongeren zich 
weinig of niet aan de po
litiek interesseren. Zij 
gaan daarbij te vaak uit 
van ervaringen in de eigen 
middens om een geldende 
algemene konklusie te 
kunnen trekken. 

Enkele tijd geleden deed 
de C.V.P. een poging om 
de C.V.P.-jongeren te lan
ceren aan de rijksuniversi
teit te Gent. 

Van Elslande werd er 
bijgehaald, er werd heel 
wat propaganda gemaakt 
en er was zelfs een recep
tie. Het werd niettemin 
een flop. De opgekomen 
jongelui in de aula waren 
V.U. studenten, K.V.H.V.-
ers en linkse studenten die 
eens kwamen kijken. Er 
waren ook enkele C.V.F.-
jongeren bij. En op de re
ceptie rookten onze man
nen C.V.P.-sigaren en aten 
dito koekjes terwijl de en
kele jong-C.V.P.-ers er on
wennig bijliepen, met een 
pak lidkaarten in de hand, 
die ze maar niet kwijt
raakten. Het zal de C.V.P.-
politiekers versterkt heb
ben in hun mening over 
de jongeren en hun poli
tieke, interesse. 

Nochtans delen wij die 
mening niet. 

Een groot aantal aktieve 
jonge mensen in Vlaande
ren, en niet alleen onder 
de studenten, hebben wel 
belangstelling voor de po
litieke problematiek. Zij 
volgen de politieke ontwik
keling met grote aandacht 
en hebben zich vaak een 
goed gefundeerd oordeel 
geveld over tal van zaken. 
Zo onder meer over de t ra 
ditionele unitaristische 
partijen en hun werk. Een 
oordeel dat echter niet zo 
vleiend is. 

De overgrote meerder
heid blijft echter positief 
wel belangstelling hebben 
voor politiek maar slechts 
zeer weinig voor de poli
tiek van de traditionele 
partijen, waarvoor zij geen 
geestdrift kunnen opbren
gen omdat zij al te lang en 
al te vaak ontgoochelde. 
De afkeer is bij sommigen 
zelfs zo sterk dat zij de 
partijpolitiek in zijn ge
heel als verwerpelijk aan
zien wat een gevaar in
houdt voor evolutie naar 
een anti-demokratische 
mentaliteit. 

Het is toch elk onbevoor
oordeeld waarnemer opge
vallen dat de grote meer
derheid van de betogers 
tijdens de mars op Brus
sel jonge mensen waren 
van beneden de dertig. Een 
franstalig reporter moest 
bewonderend toegeven dat 
Vlaanderen « une jeunesse 
extraordinaire » bezat. Al 
die jonge mensen waren 
geestdriftig opgekomen 
naar deze politieke beto
ging hoewel geen enkele 
der traditionele politieke 
formaties die patroneerde. 

de Volksunie staat of er al
thans mee sympathiseert, 
zolang zelfs dat sommige 
traditionele politici zich 
zorgen beginnen te maken 
over het gevaar dat hun 
partijen lopen, in toene
mende mate beroofd te 
worden van hun leidende 
kaders. Deze vaststellingen 
kunnen ons slechts ver
heugen en ze laten ons toe 
grote verwachtingen te 
koesteren voor de toe
komst. 

En het is al te gemak
kelijk te beweren dat deze 

Met de jeugd naar de toekomst. 

Juist daarom. Ik zeg wel 
traditionele politieke for
maties. 

Want elke betoger wist 
dat de Volksunie de enige 
partij was die 100 % mee
werkte maar daar had nie
mand bezwaar tegen, in
tegendeel. Wij mochten 
uit de ovaties van duizen
den aan ons algemeen se-
kretariaat op de Lemon-
nierlaan besluiten dat on
ze partij de sympathie had 
van de grote meerderheid 
der betogers, en niet het 
minst van de jongeren. 
Geen enkele van onze te
genstanders zal ons trou
wens tegenspreken wan
neer wij beweren dat een 
groot deel van de jonge 
mensen in Vlaanderen bij 

belangstelling voor de 
Vlaamse problematiek en 
voor de Volksunie enkel 
maar een uiting zijn van 
een negatieve ingesteld
heid bij de jeugd. Het is 
trouwens onrechtvaardig 
dit te beweren. Zijn het 
misschien de jonge leiders 
in de Vlaamse Volksbewe
ging en in de Volksunie en 
in de diverse Vlaamse 
strijdorganisaties die uit
munten door negativisme? 
Is het niet eerder zo dat 
zij in deze tijd juist uit
munten door hun reali
teitszin en hun positieve, 
opbouwende geest ? Is het 
niet veeleer hun radikaal 
logisch doordenken dat 
men hen verwijt ? 

De voornaamste reden 
waarom zo veel jonge 

mannen en vrouwen afc-
tief in de Vlaamse bewe
ging staan is de grote eer
lijkheid en rechtvaardig
heid van de zaak waar
voor wij strijden. 

Wanneer onze partij 
zich zonder voorbehoud 
inzet voor die zaak, wan
neer wij het onrecht dat 
ons volk op elk gebied 
wordt aangedaan met 
klemmende cijfers en ar
gumenten aanklagen en 
het eindeloos geschipper 
met ons recht veroordelen 
dan winnen wij gemakke
lijk de sympathie van de 
jonge mensen die door
gaans een sterk ontwik
keld rechtvaardigheidsge
voel hebben. Een overtuigd 
jong mens is tevens veel 
vlugger bereid voor die 
overtuiging iets te doen, 
zij praamt hem tot hande
len. 

Hij zal dit des te gere
der doen wanneer het po
sitieve strijddoel de moei
te waard is zich ervoor in 
te zetten. De strijd voor 
een grondige gemeen
schapshernieuwing zal 
hem meer aanspreken dan 
enkel maar gepeuter met 
taalwetten. Een groots 
doel sluit trouwens het 
dagelijkse kleine werk 
niet uit. Integendeel, zon
der dat doel is het alle
daagse getimmer aan de 
weg van Vlaanderens ont
voogding niet om uit te 
houden, tenzij men het 
'^oet met een andere, ge-
»'oonlijk minder eerbied

waardige bedoeling. Dit is 
een van de redenen waar
om de flaminganten het 
niet nemen wanneer een 
Verroken of een De Sae-
gher smalend spreken 
over federalistische dro
mers die elk kontakt met 
de werkelijkheid missen. 

In de mate dat de 
Vlaamse beweging, en de 
Volksunie op het parti j
politieke front ervan, zich 
instellen op een optiek van 
grondige gemeenschaps
vernieuwing op het poli
tieke, sociaal-ekonomi-
sche en kulturele terrein 
zal zij de jongeren aan
trekken. In de mate dat zij 
dit nastreeft met grote 
werkelijkheidszin en met 
eigentijdse metodes. in die 
mate zullen de jongeren in 
haar rangen strijden. En 
in de mate dat de jonge 
mensen haar uitdragen 
naar hun volk, x\ ' sla
gen. P.M 
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SALA E DE G A U L L E 
Op Goede Vrijdag te 12ul7 viel de Franse veiligheid binnen 
in een appartement op de vijfde verdieping van het huis nr 23 
rue Desfontaines in de wijk Bad-el-Oued in Algiers. Ze trof
fen er een donkerharige, zwaarbesnorde heer aan die zich le
gitimeerde als Louis Carrière, industrieel uit Parijs. 
De mannen van de Veiligheid wisten beter : ze hadden de 
hand gelegd op Raoul Albin Salan, 62 jaar oud, met 36 lintjes 
Frankrijks meest gedekoreerde officier, sinds de putsch van 
april 1961 bij verstek ter dood veroordeeld, hoofd van de ter-
reurorganizatie O.A.S. 
Daarmee begon voor Raoul Salan, die zich in de operatiebe
velen van het Geheim Leger «Ie soleil » heette, de zonsonder
gang. Rond 15 mei wordt te Parijs het proces de Franse Repu
bliek tegen R. Salan geopend. Het is weinig waarschijnlijk dat 
« de zon » nog eens de schemering zal doorbreken. Mocht dat 
tijdens het proces toch het geval zijn, dan zal er een wel zeer 
eigenaardig licht vallen op enkele episoden uit de recente 
Franse geschiedenis. 

DE ZON GING ONDER 

De aanhouding van Salan 
lijkt wel een stukje uit een 
(slechte) komische opera. De 
man voor wie heel Frankrijk 
had gebeefd liet zich verras
sen in een appartement sa
men met vrouw en dochter 
omdat hij « Pasen in familie
kring wou doorbrengen ». 

"'eze voor een illegaal lei
der belachelijke omstandig
heid is tipisch voor de mens 
R Salan. Want naast « Ie so
leil », naast de mite Salan, is 
er de mens Salan. Niets be
stemde hem ogenschijnlijk 
voor tot de rol die hij het 
laatste jaar heeft gespeeld. 

mer, socialistische simpatiën 
heeft hij vaak genoten. 

In het leger maakte hij car
rière; hij zou overal carrière 
hebben gemaakt. Hij is steeds 
een man geweest zonder veel 
fantazie, wel een punktueel, 
ordelijk ambtenaar die zijn 
werk verrichte met pijnlijke 
zorg, weinig scrupulec en een 
goede dozis opportunisme die 
hem dan toch op het laatste 
schijnt te hebben verlaten. 
In 1940 bleef hij rustig vanuit 
Frans West-Afrika toekijken 
hoe het zou aflopen. Hij dien
de twee jaar lang trouw Vichy 
en wachtte tot in 1942 om — 
samen met de lichting de 
Lattre — de beweging van de 
Gaulle te vervoegen. Voor die 
tijd reeds had zijn minutieu
ze zorg en zijn gebrek aan 
scrupules hem naar het 
Deuxième Bureau gebracht. 
Hij is steeds een man geble
ven die zich thuisvoelde in 

trokken, omsponnen zoals 
steeds door het net van intr i 
ges waarin hij zich zo goed 
thuisvoelde. Voor zover hij 
enige ideologische richting 
aankleefde, moest die blijken 
uit het feit dat hij een tegen
stander was van openbare 
god£dienstoefeningen en mis
sen voor de soldafen onder 
zijn bevel. Racist was hij stel
lig niet; uit zijn eerste hu
welijk met een Indochinese 
inlandse heeft hij een zoon 
die thans in het Frans leger 
dient. 

In Indochma bestudeerde 
hij de geschriften van Mao 
Tse Toeng. Het zijn de opvat
tingen over de techniek van 
de revolutie van de Chinese 
kommunist die hij later als 
O.A.S.-bevelhebber aan de 
praktijk zal toetsen. 

Na Indochina kwam Alge-
rié. Salan, die in 1940 veel te 
voorzichtig was geweest om 
onmiddellijk Gaullist te wor
den, keek ook in 1958 eerct 
voorzichtig de kat- uit de 
boom. Op 13 mei 1958 doet hij 
wat hij steeds heeft gedaan : 
de gebeurtenissen volgen en 
ze te trachten uit te buiten 
voor zichzelf. Hij laat de op-
perofficieren in zijn omge
ving hun keuze bepalen maar 
twee dagen later io hij het die 
op het Forum «leve de Gaul
le » roept. 

De terugkeer aan de macht 
van generaal de Gaulle in die 
dagen blijft een van de epi
soden uit de Franse geschie
denis waarop tijdens het pro
ces Salan het licht wel wat 
mocht vallen. Op 28 mei is er 
een vergadering te Colombey, 
op het buiten van de Gaulle, 
tussen de toekomstige prezi-
dent en generaal Dulac, af
gevaardigde van Salan. Er 
wordt een operatieplan uitge
werkt tot in de kleinste de
tails, inbegrepen het droppen 
van parachutisten vanuit Al-

Salan al eens het slachtoffer 
geworden van een aanslag, 
uitgevoerd door hardnekkige 
verdedigers van een Algerie-
Frangaise omdat Salan gold 
als te zacht. Eén der samen
zweerders in de zgn. « bazoo-

Salan de drijvende kracht, de 
ziel en de wegwijzer. Overal, 
de man die uit de ge
beurtenissen het maximum 
tracht te halen voor zichzelf. 
Ten bate van nog iets buiten 
zichzelf ? Zijn verleden, zijn 

Bab-el-Oued, waar Salan werd aangeaouden 

ka»-aanslag was de toekom
stige , eerste-minister onder 
de Gaulle; Debré. Het terro
risme a la O.A.S. heeft dus wel 
zeer eigenaardige vaders ge
had. 

Er kwam dan de lange pe
riode waarin de Gaulles op
vattingen over Algerië zich 
onder de druk der feiten wij
zigden. Nog in 1958 had de 

AFREKENING TUSSEN 
TWEE MEDEDINGERS 

Saian in detere dagen. 

Hij werd geboren in het ge
zin van een kleine ambtenaar 
bij de belac'tingen. Politiek 
heeft men hem nooit goed 
onder kunnen brengen; 
uiterst rechts was hij nim-

het klimaat van samenzwe
ring, terreur en tegenterreur. 
Hij diende de GauUe met 
even weinig innerlijke over
tuiging als hij Vichy had ge
diend. Steeds trouwens heeft 
hij in de eerste plaats zich
zelf gediend. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
kwam dan Indochina. Na de 
dood van de Lattre werd hij 
er door René Pleven tot op
perbevelhebber benoemd. Nog 
steeds geen sooor van zijn la
tere O.A.S.-opvattingen. Wel 
integendeel was hij een warm 
voorstander van de akkoor
den van Fontainebleau en van 
onderhandelingen met Ho 
Chi Minh. De die-hards in 
het Franse leger namen het 
hem toen reeds kwalijk. Hij 
leefde in Indochina terugge-

gerië boven Parijs voor het 
geval de IVe republiek zich 
tegen een terugkeer van de 
GauUe aan de macht zou ver
zetten. Een paar jaar later, 
bij de generaalsputsch, zal de 
GauUe zijn verontwaardiging 
van de daken schreeuwen om
dat zijn vroegere medestan
ders het oude operatieplan 
dreigden te hernemen, maar 
thans tegen hem. 

De beloning volgde onmid
dellijk. In juni 1958 zei de 
Gaulle hem : «In Frankrijk 
is er thans slechts gij en ik ». 

In de jaren die de 13e -mei 
1958 voorafgingen, liet weer 
niets blijken dat de latere 
Monsieur Carrière «Ie soleil» 
van een Frans Algerië zou 
worden. Wel integendeel was 

Franse prezident aan Salan 
geschreven : « de dringendste 
Franse taak in Algerië is die 
van de pacifikatie. Daarvoor 
reken ik volkomen op u *. 

Salan evolueerde niet mee 
met de GauUe. Dit vasthou
den aan de objektieven van 
de 13e mei 1958 gebeurde 
minder om ideologische mo
tieven dan wel omwille van 
het eigen ik. «In Frankrijk 
is er thans slechts gij en ik » 
kon Salan niet voldoen. Hij 
en niemand anders wenste de 
eerste rol te spelen. 

Wat nadien kwam staat vol
komen in het teken van Sa-
lan's persoonlijke machts-
honger. De barrikaden, de 
Spaanse periode, de putsch 
der generalen : nergens ia 

poUtieke achtergrond, zijn 
ideologische vorming laten 
niet toe het te bevestigen. 

Het einde is de O.A.S. Maar 
als na een jaar ondergrondse 
c«..rijd Salan wordt aangehou
den, verklaart hij al dadelijk 
dat zijn O.A.S.-omgeving be
stond uit bezetenen en krank
zinnigen. De kolonels die ach
ter hem stonden schijnen bij 
zijn aanhouding opgelucht 
geweest te zijn: ook voor hen 
was hij de opportunist en de 
berekenaar. Er wordt t rou
wens hardnekkig volgehouden 
dat de O.A.S. niet vreemd was 
aan de aanhouding zelf. 

Salan en de GauUe : twee 
namen die de recente bloedi
ge geschiedenis van Frank
rijk omvatten. Twee militai
ren, twee mannen zonder eni
ge ideologische achtergrond, 
ieder op hun beurt redders 
van het vaderland en vaan-
delvluchtigen. Salan of de 
GauUe : het verschil is niet 
zo belangrijk. In beide heeft 
vooral één grote begeerte ge
leefd : la France, c'est moi. 
De rest is voor beiden steeds 
nevenzaak geweest. 

Wanneer op 15 mei het pro
ces tegen de « slager van Al
gerië » begint, zal het opper
ste gezag in Frankrijk nog 
steeds in handen zijn van de 
slager die het klaarspeelde, 
iedereen en alles behalve zijn 
ambitie te verraden 

De GauUe of Salan ? Er is 
aan de Franse hemel slechts 
plaats voor één « soleil ». 

Een afrekening onder 
«gens du milieu» zou men 
het vroeger hebben genoemd. 

T.v.O. 
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VAN EYNDE : NJET ! 
Na de vakantie zal toch eens de 

begroting van Nationale Opvoe
ding en Kuituur moeten gestemd 
worden. Reeds lang beloven de 
C.V.P.-ers de kultuurautonomie en 
de splitsing van het ministerie. De 
overeenkomst daaromtrent bij de 
vorming van de regering was on
duidelijk. De socialisten hebben ze 
deze week verduidelijkt. De zaak 
was niet afgesproken en van split
sing zal er geen sprake zijn. We 
zijn benieuwd hoe Van Elslande 
en de Vlaamse C.VP.-ers zich nu 
uit de slag zullen tiekkcn. 

XVee Volksuniemensen waren 
deze week vedette in enkele bla
den : Wim Jorissen werd geinter-
vieuwd door <( Het Pennoen » en 
volksvertegenwoordiger Daniel De-
coninck door » De Bond » het 
weekblad van de grote gezinnen. 

VOLKSGAZE^ 

Jos VsHi Eynde : 
« W I J hebben dit verleden jaar, 

tussen de vorming van de rege
r ing en haar presentatie voor de 
Kamers geschreven en wij herha
len het : van de splitsing van het 
Ministerie van Nationale Opvoe
ding en Cultuur, zoals het door de 
Vlaamse C V P - e r s wordt geëist, 
en van de gelijkbeiechtiging van 
de Mmister-adjunct, komt niets al 
dansen alle delafortries op hun 
kop 

WIJ hebben m dit opzicht te 
kennen gegeven hoevei wij willen 
gaan met de ombouw van de dien
sten : tot (fe ontdubbelmg van de 
algemene diiecties en daarmee 
basta ! » 

Aan duidelijkheid laa t dit niets 
te wensen over. 

Hij voegde er nog een bedrei
ging aan toe : 

« De splitsing van het deptarte-
ment wordt afgewezen door gans 
de B S P , d w z . door de totaliteit 
van een der vleugels van de meer
derheid 

Zi] woidt bovendien afgewezen 
door de Waalse en talrijke Biussel-
se C V P ers. 

ZIJ woidt nog afgewezen door de 
liberale oppositie 

W I J wil'en slechts pi o memorie 
spreken van de andere oppositie
groepjes, waar de Vlaamse C V P -
ers (of dezen die op splitsing aan
dringen, want dat zijn ook met 
allen ') enkel s teun kunnen vin
den bij de Volksunie die trou
wens de mannen van « De Stan
daard » nauwer aan he t h a i t lig
gen dan de C V.P. ! 

Er IS dus geen meerderheid voor 
die splitsing 

Probeert men van Vlaamse 
CVP-z i jde , niettemin haa r toch 
door te dnjven, dan weet men wat 
het gevolg zal zijn En dan moet 
men meteen ook maar bedenken 
dat in de volgende regering 
hoogstwaarschijnlijk ja haas t ze
ker, ook weer geen meei derheid 
zou kunnen gevonden worden vooi 
het splitsmgsexperiment. » 

Her Pennoen 
In het meinummer bracht W. 

^an üksem enkele pert inente be
schouwingen over de persoon van 
de nieuwe kardinaal en over de 
verhouding van de Kerk tot het 
Belgische unitarisme. 

« De he ivormmg en verkave'ing 
van he t grote aartsbisdom Meche-
len zal de pozitie van de Kerk m 
België niet versterken, maar zij 
zal de pozitie en de macht van 
Biussel aanzienlijk versterken en 
de Koning en de Aartsbisschop-
Pr imaat hopen wellicht dat zulks 
ook de centralistische eenheid van 
de Belgische S taa t zal ten goede 
komen Er is een nieuw verbond 
gesloten tussen scepter en krom
staf om alle federalistische stro
mingen te bezweren « Nous main-
tiendrons » is de leuze van di t 
verbond, dat de laatste hoop is van 
alle Be'g'sche unitaristen » 

Over de houding van Kardinaal 
Suenens i.v.m. he t probleem Leu
ven schrijft van Uksem : 

« Overigens, het is een onloo
chenbaar feit dat de nieuwe kar
dinaal sympatiek s taa t tegenover 
een legime van taalfaciliteiten te 
Leuven De faciliteitsbepalingen 
die nu reeds m het tweede ont
werp Gilson en m he t derde taal-
ontweip voorkomen, zijn mgslast 
ingevolge een verzoek van de nieu
we Aartsbisschop aan de legering 
Dat IS een feit — een betekenisvol 
feit — dat voor niemand m de 
Wetstraat of te Leuven een ge
heim IS » 

Red. : We moeten ons daji ook 
niet te veel illusies maken om

trent de houding van de hogere 
clerus, van de katolieke organisa
ties en de katolieke pers. 

Alleen een scherpe strijd van de 
flaminganten kan iets opleveren 
Het motto dient te bhjvcn : geen 
faciliteiten, geen enkele '. 

HETBELAMCVAMLIHBURC 

In dit konservatief-katolieke 
blad konden wij deze week een in
teressante bekentenis noteren. 

« Voor Renard en zijn Wallin-
gantische meelopers moeten de 
Vlaamse gewesten van alle mdus-
trialisatie verstoken blijven, om 
een overschot van bevolking te 
verschaffen die in eigen streek 
geen uitkomst ziet en die derhalve 
veroordeeld is om naar het Waal
se mdustrie-gebied uH te wijken. 

Een eeuw lang werd deze poli
tiek in ons land gevoerd Een eeuw 
lang werden inzonderheid de Lim-
buigse dorpen leeggezogen door 
de Luikse metaalnijverheid Een 
eeuw lang moesten Vlamingen 
daai koeliearbeid gaan verrichten 
en in een mmderwaardlge positie 
verdrongen blijven, omdat ze de 
taal van de streek niet goed be-
heeis ten » 

Red. : Inderdaad : een eeuw 
lang werd deze politiek in ons 
land gevoerd Maar wie zat er 
sinds 1830 tot nu het meest in de 
regeringen ? 

De katoheke part i j en haa r mo
derne versie : de C.V.P. En meer 
dan eens regeerden zij alleen. 

OP DEZE BAAI KIJKT U UIT 

INDIEN U GROND KOOPT 
BIJ VIKING 

V I K I N G 

V r a a g vr i jbl i jvend om een bezoek 
en U kr i jg t al le in l i ch t ingen over 
onze g r o n d e n in Span je 

K O N I N K L I J K E L A A N 3 0 6 
S T I D E S B A L D - K O K S I J D E 
Tel : 058/21615 

VLAAMS VERFFABRIEK zoekt kontakt met groothandeaars 

in verven of drogerijen gelegen in de provincies : 

BRABANT. LIMBURG, ANTWERPEN EN OOSTVLAANDEREN 

Onze produkten kunnen in consignatie genomen worden. 

Schrijven blad : B.E. 

Dat het staatsgezag daar weinig 
kon aan doen because het prive-
bedrijfsleven. Inderdaad. Daarom 
is het hoog tijd dat hierin enige 
verandering komt. 

VOORUIT 
De man « met de handen in de 

zakken » had het deze week sma
lend en misprijzend over de Volks
unie en haar voorstel tot zetelaan
passing. Hij schrijft o.m. ; 

« Ik beweer niet, dat 'n dit ge
val alle Vlamingen in Kamei en 
Senaat op dezelfde manier zouden 
stemmen tegen Walen en Brusse
laars Maar wel weet ik, dat man
nen van de Volksunie en enige 
fanatiekers van de C V P . bij vele 
stemmingen de Vlaamse romanti
sche trommel zouden slaan en als 
verraders van Vlaanderen uit
schelden al wie naa r hun muziek 
niet danst » 

En verder : 
« Ik begrijp zeer goed de bedoe

ling van de Volksunie, die geen 
zier geeft om het voortbestaan van 
België En ik begrijp de fanatie
kers van de C V P . die heimelijk 
hopen de plak te zwaaien m 
Vlaanderen, wat zij niet vernopen 
als wij met Wallonië verbonden 
blijven » 

Hij besluit : 
« Als he t waar is, dat Vlaande

ren in he t verleden te lijden had 
van de verfransing die de Vlamin
gen belette zich te ontvoogden, 
dan IS het even waar, dat de 
Vlaamse nationalisten een hinder
paal zijn voor de ontwikkeling 
van Vlaanderen op economisch, 
sociaal en cultureel gebied » 

Red. : Het is waarschijnlijk 
dank zij positieve en breedden-
kende « socialisten » van zijii slag 
dat de socialisten in Gent-Eeklo 
smds 1925 niet zijn vooruitgegaan, 
integendeel fel zijn achteruitgelo
pen. Nu, ze moeten het weten. 

Het Volk 
Kwam deze week op de zaak 

Leuven nog eens terug en liet een 
zachte bedreiging horen aan het 
adres van « eerbiedwaardige in
stellingen en tradities ». 

« Terzake echter menen we aan 
de Waalse katholieken het volgen
de te moeten zeggen : (want de 
vrijmoedigheid is de eerste voor
waarde van een oplossingsmoge-
lijkheid) : de Vlamingen zullen in 
de zaak van Leuven niet verder 
gaan dan strikt nodig is. Maar zij 
wensen een logische, rechtlijnige 
en ondubbelzmnige oplossing, te 
Leuven zoals elders Er is een lu
xe welke WIJ, Vlamingen, ons niet 
meei kunnen veroorloven en het 
is de luxe van de ongave en kron
kelige oplossingen. Sedert zowat 
vier eeuwen zijn wij Vlamingen m 
dit land het slachtoffer van onze 
inschikkelijkheid, van onze goed-
zakkigheid en van ons gemis aan 
vierkantheid Wij zijn inschikke
lijk geweest voor alles wat men 
zich maar inbeelden kan : voor 
onze vorsten voor de Kerk, voor 
de Waalse landgenoten, voor de 
internationale noodwendigheden, 
vooi Kongo, kortom voor alles wat 
men zich inbeelden kan Al deze 
mschikkelijkheden en goedheden 
en al die onlogische vergelijken 
hebben van ons Vlaamse volk ten 
s'otte dikwijls een geknecht, soms 
een vermmdei waardigd en altijd 
een benadeeld volk gemaakt 

Welnu, deze maal gaan we ons 
die vier eeuwen ervaring te nut te 
maken en, vooraleer inschikkelijk 
te zijn voor alle mogelijke eerbied
waardige mstellmgen en tradities, 
gaan we zorgzaam zijn voor de 
rechten en de belangen van ons 
eigen volk 

Na vier eeuwen mschikKelijxheid 
IS het wel de beurt aan ons eigen 
volk » 

P.Itf. 

VENETIAANSE BLINDEN 
Ze scl ieppen een a a n g e n a m e atmosfeer , l a t en toe de 
l i ch t s t e rk t e t e regelen en besche rmen (Jw meubels en 
t a p i j t e n t egen de nade l ige gevolgen van te s te rke zon-

Bij h e t me rk « Sombri l la -Flex » werden de touwen voor 
h e t op - en n e e r l a t e n en h e t schuins te l len der s t r ippen 
t h a n s ve rvangen door eén lo shangende s t a n g me t zwen
gel (gebreveteerd mode l ) , die toe laa t alle bewegingen in 
één h a n d o m d r a a i uit te voeren, wa t p rak t i scher is en tie 
s l i j tage van de touwen \ e r m i n d e r t . 
Volledig a fwasbaar en leverbaar in verscheidene pas te l 
t i n t en . U koopt r ech t s t r eeks in de fabriek. 

A. JEURISSEN . CLOOSTERMANS & Zonen 
Beringersteenweg . Zonhoven - Tel, : (011) 13''.31 

» • • • • • • SM» 
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Ï N het raam van onze reportage over de A n t w e r p s e 
haven is het van belang aandacht te ver lenen aan de 

eigen koopvaardijvloot . En 't mag dan al waar zijn dat de 
jVlamingen een roemrijk verleden op scheepvaartgebied 
achter de rug hebben — denken wij aan de Brugse zee
vaarders die destijds van de Azoren de Vlaamse Ei landen 
maakten , aan kaperkapi tein Jan Baert en aan de Oos -
tendse Oost-Indische Compagnie — voor België is dat 
echter geenszins het geval. Wij bengelen in de rangorde 
der zeevarende mogendheden ergens aan het staartje. 

TUSSEN SCHIP EN KAAI 

EIGEN KOOPVAARDIJ 
BREIDT NIET UIT 

In vergelijking met de vloot 
van voor de oorlog, werd er 
op het gebied van het aantal 
schepen, geen vooruitgang 
geboekt. De tonnemaat ging 
naar omhoog maar clechts in 
zeer geringe mate althans als 
men de stijging bij andere 
landen daarbij bekijkt. 

Voor een haven is het 
nochtans zeer belangrijk over 
een aantal eigenlandse rede
rijen te kunnen beschikken 

.-prake wat niet waar zou zijn 
in andere Westeuropese lan
den Een sterk geïndustriali
seerd land dat van in- en uit
voer moet leven is verplicht 
een grote koopvaardijvloot te 
bezitten : zie de V.S., Enge
land, Nederland, Frankrijk, 
Duitsland. 
Wij vormen natuurlijk een 
uitzondering met het resul
taat dat vreemde schepen 
meer dan 90% vervoeren van 

E EZIT EEN 
ELGOED VLOOT 

omdat die toch in de eerste 
plaats de vaste en gemakke
lijkst aan te lokken klanten 
zullen zijn. 

Noch de Staat, noch de 
geldmachten willen zich te 
veel met de maritieme zaken 
bemoeien. Van een doeltref
fende planning is er geen 

de goederen in de haven van 
Antwerpen behandeld. Dit is 
een zeer ongezonde toestand 
en onze deviezen verdwijnen 
in de zak van de vreemde re
derijen. Men vergete ook niet 
dat een schip méér bezitten, 
niet alleen werk betekent 
voor 50 zeelieden, er wordt 

aangenomen dat voor één 
zeeman, 5 perconen aan wal 
hun brood verdienen in de 
zustervakken : scheepsbou
wers en herstellers, bedien
den van de rederijen enz. Er 
moet niet gezegd worden dat 
een klein land geen kapitaal 
bezit om aan een maritieme 
expansiepolitiek te beginnen. 
Wat doet Nederland dat een 
der grootste vloten bezit ? 
Wat doet Noorwegen dat de 
3de plaats in de wereld be
kleedt ? Of dat er in zes 
maanden geen vloot wordt 
geschapen : Duitsland bezat 
toen de oorlog gedaan was 
praktisch geen schepen meer 
In 1950 zijn ze zeer voorzich
tig herbegonnen. Thans heett 
de duitse vlag de 1ste plaats 
te Antwerpen veroverd . 

Uit onderstaande statistiek, 
die het aantal binnen geko
men zeeschepen te Antwerpen 
met hun tonnemaat en na
tionaliteit, voorstelt, blijkt 
zeer duidelijk hetgeen wij 
hier vooropzetten. 

Als wij nu de samenstelling 
onzer nationale vloot bekij
ken moet er opgemerkt wor
den dat hier ook iets abnor
maal zich voordoet. De helft 
van de schepen varen onder 
de vlag van één rederij, schei
den wij de vrachtschepen van 
de tankers, dan zien wij dat 
bedoelde rederij (de C.M.B, 
om die niet te noemen) al-
leenheersend is. De C.M.B, 
die een anderhalf jaar gele
den de tweede belgische rede
rij — Armement Depne — 
heeft opgeslorpt, komt dus 
aan de kop met +50 schepen, 
de U.B.E.M. heeft 4 ertssche-
pen, de B.F.L. 4 fruitschepen 
enz 

En hier doen de gevolgen 
zich ook kennen op een an
der gebied, namelijk op dit 
der varenden. Een officier die 
in verband met onze aktie 
voor de zeelieden een uitge
breide brief schreef zette 
hierin uiteen dat de officieren 
geen keuze hebben. De ene 

grote rederij heeft alles te 
zeggen en de varenden moe
ten zich koc' t houden. Er is 
in dit opzicht minder een ver
gelijking te maken tussen de 
officieren en de lagere ran
gen als bv. de matrozen die 
van de pool der zeelieden af
hangen terwijl de oficieren 
ook van de rederij afhanke
lijk zijn en niet naar keuze 
van schip kunnen veranderen. 

De toestand is zeker niet 
verbeterd met de kongolese 
krisis. De meeste schepen van 
onze grootste rederij gingen 
naar Kongo of vervoerden 
produkten uit Kongo afkom
stig maar elders geladen 
(Oost-afrikaanse havens). De 
slag is gevoelig geweest in 
sommige sektoren : het pas»-
giersverkeer is tot nul gezon
ken, de 3 nieuw&te passagiers
schepen op een totaal van 7 
werden verkocht. Een heel 
ander gevolg is dat er sinds 
1961 zwarte leerlingen zich 
kandidaat gesteld hebben om 
de lessen te volgen van de 

Hogere Zeevaartschool te 
Antwerpen en van de Zeev. 
Sch. te Oostende (kustvaart) . 
Zonder aan iemands eerlijlfe-
heid te twijfelen, kan men 
ons verzekeren dat de zelfde 
eisen en maatstaven zullen 
gelden voor het bekomen van 
hun diploma ? , „ ^,, . -, 

Zoals blijkt uit deze bij-
drag-e, is het gebrek aan een 
eigen vloot er oorzaak van 
dat vreemde schepen in de 
haven van Antwerpen met ' t 
leeuwenaandeel gaan lopen, 
van de te begeven vrachten. 
Waar België 600.000 ton 
scheepsruimte heeft, daar 
staat Nederland met 4.600.000 
ton, dus acht maal meer, wat 
meebrengt dat in Nederland 
ook een veel groter aantal 
mensen werkgelegenheid 
vindt op de koopvaardij. De 
haven van Antwe-jen en 
Vlaanderen met zijn uitge
breide werkloosheid zouden 
nochtans een goed-uitgeruste 
koopvaardijvloot best kun
nen gebruiken S.D.L 

Aangekomen 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

• . • . . . • • • • . . • . . . . . . • . . „„^ 
• 

• 

Zeeschepen 
JANUARI 1862 

Groot Britt. 
Duitsland 
Nederland 
Noorwegen 
Zweden 
Frankrijk 
België 
Liberia 
Denemaiken 
V.S.A. 
Griekenland 
U.S.S.R. 
Polen 
ItaHë 
Japan 
Andere 

Totaal 

278 
327 
358 
137 
92 
68 

. 59 
12 
48 
18 
15 
31 
26 

8 
6 

97 

1.580 

763.661 : 
688.187 : 
620.110 • 
612.845 E 
357.804 : 
265.362 • 
161.574 [ 
123.822 : 
121.748 : 
103.656 • 
85.668 : 
69.694 : 
66.142 ; 
53.314 [ 
38.750 : 

276.399 1 

4.399.736 5 
•••• ••• ••£ 
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Ï N de hierbi jgaande bijdrage over de haven van Antwer* 
pen hebben wij ui teengezet hoe de grote rederij die he t 

in België voor het zeggen heeft, prakt isch a lmacht ig is 
bij het a anwerven van officieren. Hierbij aans lu i tend 
k u n n e n wij de zeer goede ui teenzet t ing brengen van een 
dek-officier die ons een ui tgebreide brief schreef in 
verband met de wan toes t anden waa rvan de V l a a m s e zee
lieden het slachtoffer zijn. 

Allereerst dient aandacht 
besteed aan de waarde van 
de diploma's uitgereikt door 
de Hogere zeevaartschool. 

Een dekofficier moet een 
jaar aan boord van de school-
schepen doorbrengen waar hij 
lessen volgt (en geen kursus-
sen, er werd daarover van ho
gerhand aangedrongen) en 
twee jaren in de H.Z.S. Daar
na moet hij nog later drie
maal examens afleggen, resp. 
2de, 1ste luit en Kapitein ter 
lange omvaart. Een leerling 
krijgt ±40 u. kursus per week. 
Zo wordt alles gedaan in drie 
jaren tijd en is de nieuw ge
promoveerde aspirant houder 
van een diploma A 1. Het is 
geen toeval als er enkele ja
ren geleden toen er aange
drongen werd op een revalo-
risatie van die diploma's, de 
zaak spoedig begraven werd. 
De rederijen betalen liever 
geen te hoge lonen... 

Asp. officier ± 5000 per maand 
4de luit, 7000 
3de luit. 8000 
2de luit. 9000 

Men zal zeggen, dit is nog 
niet zo slecht voor jonge men
sen waarvan de meeste geen 
30 j . hebben als U bedenkt 
dat zij bovendien gevoed 
worden en overuren doen. 
Laten wij er onmiddellijk aan 
bijvoegen dat die zelfde jon
ge mensen daarvoor gemid
deld 10 maanden per jaar 
weg zijn, van geen zon- noch 
feestdagen weten op zee, de 
week van 48 uren kennen en 
daarbij de helft van hun 
werk 's nachts verrichten. 
Als wij verder sommige so
ciale espekten onder de bril 
nemen zal het U misschien 
nog begrijpelijker schijnen 
dat een zeer hoog percentage 
van die jonge lieden hun be
zigheden op zee staken na en
kele jaren dienst en dit niet 
uitsluitend «door-de-schuld-
-van-de-vrouw» zoals vele 
menc'sn het plegen uit te leg
gen. 

De taalkwestie moect hier 
ook enkele problemen doen 
rijzen : 80% van de opvaren
den zijn Vlamingen, toch zijn 
de rederijen volledig f rans 
georiënteerd, worden overal 
op een uitzondering na alle 
papieren voor de maatschap
pij bestemd in het Frans op
gesteld. Vlaming, leert maar 
de taal van de baas aan. Er 
is werk genoeg voor wie zich 
wil bezighouden met de ver-

vlaamsing van het bedrijfs
leven. 

En nu maar nog enkele 
grieven : sinds jaren wordt er 
geklaagd dat de zeelieden 
hun plicht als kiezers niet 
kunnen vervullen. In andere 
landen werden reeds sinds 
lang maatregelen genomen 
die onze koUegas toelaten hun 
stem te laten horen. Bij ons 
echter niet, het zijn toch 
maar 4.000 stemmen... 

Sinds 1945 wordt er gejam
merd over het probleem der 
pensioenen voor de zeelieden 
gestorven tijdens de oorlog. 
Onze koopvaardij heeft, alle 
proporties in acht genomen, 
de grootste verliezen geleden: 
ca. 60% van de schepen ver
loren en bijna 1000 zeelieden 
gedood of vermist. Die men
sen, die van alle strijdende 
Belgen het meest aan gevaar 
werden blootgesteld, worden 
niet gelijkgesteld met de mi
litairen. Velen onder hen die 
gevraagd hebben om als mili
tairen te dienen werden ver
plicht op zee te blijven onder 
het voorwendsel dat hun er
varing daar beter zou kun
nen gebruikt worden ten ba-

Voor een haven is 
de eigen koopvaar-
üi] vloot van gioot 
belang. Te Antwer
pen gaan vreemden 
met de kluiven lo
pen en de Belgische 
vloot breidt prak
tisch nooit uit . In 
1938 waren er 92 
5Chepen met 346 323 
ton. In 1945 waren 
er 52 schepen met 
199 725 ton, m 1956 
82 vaartuigen met 
430 322 ton en thans 
ongeveer 98 met 
629 025 ton 

Middeleeuwse toestand 
in Belgische koopvaardij 
te van het land... en zijn in 
de golven verdwenen. Na de 
oorlog werden ze echter ver
geten : de wet beschouwt hen 
als burgers en 17 j . later 
wachten de weduwen nog 
öteeds op een deftig pensioen. 

De betrekkingen tussen 
zeelieden en werkgevers wor
den geregeld door het collec
tief contract afgesloten tus
sen de Belgische Redersver
eniging en de vertegenwoor
digers van de zeelieden. Hier 
volgen enkele punten 

art. 4 : verhoging wegens 
reisduur. « Wanneer een offi
cier langer dan 12 maanden 
buiten een haven buiten Bel
gië verblijft wordt zijn s tan
daardgage verhoogd met 10%» 

10% om een volle jaar weg te 
blijven. Bedoelde grens? zou 
zeker kunnen verlaagd wor
den. In de huidige omstandig
heden zouden de reders wel 
een vergoeding kunnen uit
betalen na 6 maanden afwe
zigheid. Op vele vreemde 
schepen worden vergoedingen 
toegestaan omdat het schip 
bv. in de tropische zone komt, 
ofwel de V.S. aandoet waar 
't leven veel duurder is enz .. 
In België is er daarvan geen 
sprake. 

ar t 8 : voedingsgeld. De re
derij wordt verondersteld 
dagelijks 70 F te betalen voor 
voeding per man, (In Frank
rijk 105 F) maar is de offi
cier in verlof, dan wordt die 

ZEELIEDEN D O O D G E Z W E G E N ? 

vergoeding niet betaald. Hij 
moet dus thuis niet eten . 

ar t 17 : arbeidsduur in ha
vens. In vreemde havens zijn 
de normale werkuren van 7 u. 
tot 17 u., 's zaterdags van 7 u. 
tot 13 u. Nochtans worden er 
maar overuren betaald voor 
de uren gepresteerd tussen 
18 u. en 6 u. 's morgens. Op 
sommige schepen werd er 
zelf zo ver gegaan met te be
weren dat er dagelijks 8 u. 
moet gewerkt worden dat er 
het volgend systeem werd toe
gepast als er dag en nacht 
gewerkt werd : iedere stuur
man liep 8 u. wacht (van 00 
tot 08, 08 tot 16 en 16 tot 24) 
en er werden geen overuren 
betaald alhoewel er 's nachts 
werd gewerkt. 

art. 19 : «Er worden geen 
overuren betaald voor de ar--
beid in verband met forma
liteiten voor tol-, quarantai
ne-, en medische aangelegen
heden enz... » Daarmee wordt 
bedoeld dat een inspectie van 
douane- of andere ambtena
ren geen aanleiding mag zijn 
tot overwerk. Hier ook wor
den de teksten dikwijls ge
ïnterpreteerd en wordt er 
niets betaald voor de talrijke 
papieren die moeten ingevuld 
worden voor de aankomst ir 
vreemde havens en dikwijl^ 
vele uren in beslag nemen. 

art. 24 . coxnpensatieverlof 
« Voor iedere feest- of zon
dag op zee doorgebracht zal 
een betaalde compensatiever
lofdag, te geven in de thuis
haven, verleend worden D.w. 
z. dat er over de zaterdag ge

zwegen wordt. Thans krijgen 
meer en meer mensen de 5 
dagen week. Op zee wordt de 
5 1/2 d. week nog niet be
reikt. Voor de zaterdag be
staat er geen compensatie
verlof, nog geen halve dag. 
Als het schip op zee vertoeft 
moeten de zgn. «dagmannen» 
na 13 u. niet meer werken, de 
wacht lopende bemannings
leden echter wel en krijgen 
daarvoor' noch vergoeding, 
noch verlof. 

art. 31 : studieverlof. « Aan 
de officieren die de voor
waarden vervullen tot deel
neming aan een examen zal, 
zo spoedig mogelijk, een stu
dieverlof zonder gages wor
den toegestaan, indien de 
vereisten van de dienst het 
toelaten ». De rederij kan ons 
verplichten aan boord te blij
ven wat als gevolg neeft dat 
de kandidaat pas maanden 
later die examens zal kunnen 
afleggen wat ook betekent dat 
hij maar maanden (ater met 
een hogere graad zal insche
pen; dus, geld verlies Ten 
tweede wordt one geen frank 
betaald tijdens die maanden 
aan wal. Er kan hieraan ver
holpen worden door het nor
maal jaarlijks verlof te spa
ren totdat de officier exa
mens aflegt. Hij krijgt dan 
zijn verlofvergoeding uitbe
taald. Maar dit betekent 
dat de kandidaat bv. ononder
broken 2 jaren op zee te zijn 
geweest, zijn betaald verlof 
met te «blokken» zal door
brengen. Van ontspanning 
gesproken 

Vlaamse Zeeman. 
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V.M.O. AALST 
Kopen brengt onkosten ! Help 
ons onze V.M O. auto af te 
betalen en kom naar ons eer
ste 8 V.M.O. Dansfeest » op 
26 mei te 8 uur in de zaal « De 
Kalvaar » te Voorde. 
Inkom : burgers 30 F ; studen
ten 20 P. 
V.M.O. leden gratis. 
Orkest « The Starlets » Tom
bola en andere attracties ! 
Alle Vlamingen zijn hartelijk 
welkom ! 

AARSCHOT 

Sociaal dienstbetoon : elke 
maandag van 20 tot 22 uur in lo
kaal Mannus, Stat ionstraat 38 
(hoek Stationsplein) 
HOLSBEEK 

Verleden zondag werd m onze 
gemeente een vruchtbare werl-
tocht gehouden. 

Proficiat aan alle deelnemers. 

V.M.O. ANTWERPEN 

Landdag S juni te Asse. 
Voor de Landdag van 3 juni te 

Asse kan nu reeds ingeschreven 
worden bij Wim Maes. Lanleern-
hofstraat 28 te Borgerhout De 
prijs voor de autokars bedraagt 55 
F per persoon Wij dringen er ten 
zeerste op aan zo spoedig moge
lijk in te schrijven Ook degenen 
die met eigen wagen de tocht ma
ken gelieven in te schrijven. De af
delingsvoorzitters kunnen van nu 
af tiketten bekomen bij Wim 
Maes Provinciaal sekretariaat 
Tel. 39 92.06. 

Wij dringen er ten /eerste op 
aan opdat ieder afdelmg zou zor
gen om zoveel mogelijk leden en 
sympatisanten mee te krijgen naar 
deze Landdag, want was Antwer
pen vorig jaar reeds met zeer veel 
volk dit jaar MOETT het nog be
ter zijn. 

Talm niet langer zorg nu reeds 
vooi de inschrijvingen en haal zo 
spoedig mogelijk Uw tiketten voor 
de afdelmg af. 

BERINGEN 

In hei Neen Gilson-offensief 
komt kanton Beringen aan de 
beurt op zaterdag 12 mei a s, te 
20 uur. 

Deze openbare vergaderirg vindt 
plaats bij Frederix Leon « Hotel 
Leana », Stationstraar 110 Voort 
Zolder. 

Sorekers : De Graeve Cole-
mcnt . Van Overstraeten en Wim 
Jorissen. 

Voorzitter : Frans WycKmans. 
We hopen op een talrijke be

langstelling 

BRllGGK 

Koportage. 
Op zaterdag 5 mei 1962 m de na

middag vindt In de streek van le
per een reusachtige kolportage-
tocht plaats 

\\le bezitters van auto s en de
zen d'e wensen mede te helpen 
gelieve hun naam en adres op te 
geven bij M Vandem.oortel, Dela 
placestraa' 121 St Kruis 

Provinciaal Zangfeest, 

WIJ nopen dat alle leden van 
he', arrondissement en anderen, 
aanwezig zullen zijn op het Pro
vinciaal Zangfeest weik^ clir laar 
U leper plaats neeff ori 6 mei 

Meer bijzonderheden omirent 
veitrek worden U nog bi.i inschrij
ving bij Mr G Van In medege
deeld 

K o l postage, 

Alle militanten nemen deei aan 
de verzameling op de vooravond 
van tiet provmc Zangfeest te le
per WIJ bezoeken alle belangrijke 
personen van de gemeente Zich 
wen-'e»- '~ ' M-i- Van In 

BKliOatik, 

- Pronasjindakaravaan-Lauddag 

A -Ie eigenaars van wagens uit 
he . arrondissement Brussel wor
den erzocht zondag 27 mei 1962 
vrij 1 houden vooi onze gemoto-
rizeerd - propagandatocht door
heen het arrondissement Brussel. 

Bijeenkomsl te 9 uur 30 op de 
Hooikaai achter de KVS (Laken-
straat Brussel). Propagandamate
riaal en versiering wordt ter 
plaatse uitgedeeld. De tocht loopt 
ten einde 'rond 17 uur. 

Wie reeds heeft deelgenomen 
aan de triomfantelijke rondrit ten 
voor de verkiezingen van verleden 
jaar mag niet nalaten ook deze 
maal zijn steentje bij te dragen 
voor het sukses van de vierde fe
derale landdag. 

DIKSMUIDfc 

De kolporteurs uit het arr. 
Veume - Diksmu:de - Oostende 
vergaderen zaterdag, 5 mei, tussen 
13 uur 30 en 14 uur te Diksmuide 
m het Vlaams Huis, Ijzermaan 83. 

Om 14 uur stipt vertrek naar 
leper om er te verzamelen met de 
kolporteurs uit de andere arron
dissementen te 14 uur 45 in het 
Hotel 't Zweerd, Grote Markt voor 
de massa-werftochi. 

De leden die over een wagen 
beschikken worden vriendelijk 
verzocht de oproep gedaan in 't 
blad van 21-4-62, gunstig te wiUen 
beantwoorden met zich ter be
schikking te stellen van de deel
nemers aan gezegde grote kolpor
tage. Bij voort>aat oprechte dank
zegging. 

LIER 

Afd. Lier : Op zaterdag 19 mei 
te 20 uur 30 richt de Vlaamse 
Kring Lier een grote ontsE>an-
ningsavond in Verder nieuws 
volgt maar, iedereen houdt reeds 
deze dag vrij. 

DILBEEK 

Deze gemeente haalde op zon
dag 29 april een ereplaats voor 
wat het aantal verkochte bladen 
betreft. Asse spant nog steeds de 
kroon met meer dan tweehonderd 
bladen verkocht op twee uur Hjds 
maar de meeste deelnemers aan 
de verkoop in Dilbeek waren ook 
vlug hun rantsoen bladen kwijt en 
zorgden dat bijna duizend frank 
verdiend werd voor de mikrowa-
gen 

GROOT-BIJGAARDEN 

Op zaterdag 5 mei 1962 te 14 uur 
bijeenkomst achter de KVS of te 
14 uur 30 aan de kerk van Groot-
Bijgaarden om aldaar de verkoop 
van ons blad van huis tot huis 
aan te vangen. 

AFRIKAANSE = 
LOTERIJ 

Met elke nieuwe : 
tranche, nieuwe f 
mi'jonairs ! : 

^ \ 
Trekking • 
van de 7de tranche 1962; 

• 

Zaterdag 26 m e i ; 
te Herstal. : 

• I 
Per biljet 100 F j 
Per lOe-biljet 11 F : 

IMMOBEL 
Bouwkoordinalie 

Noordstraat 27, Brns. 1 
Tel : 17 14.06 

Bouwt voor alle Vlamingen 
Hypoteken eerste en 
tweede rang 

Leningen op handtekening 
Postrekening 343,65 

V.M.O, GENT 
Werkzaamheden voor de maand 
mei 1962, 

5 mei : Openluchtmeetings na 
de missen van 8 en 11 uur te 
Heusden. Vertrek Roeland 8 uur 
15. 

13 mei : Opt 'n.uchlmeet,ng 8 
uur 15 te Sleidinge en 9 uur 45 te 
Evergem, vertrek Roeland 8 uur 
15. 

20 mei : Openluchtmeeting te 
Kruishoutem, vertrek Roeland om 
8 uur. 

27 mei : Openluchtmeeting 8 
uur 45 Ertvelde en 9 uur 45 As
senede, vertrek 8 uur aan de Roe
land, 

Na de meetmgs telkens kolpor
tage in de onderscheiden gemeen
ten. 
Oproep, 

'We vi-agen nogmaa's aan onze 
medewerkers en lezers overal in 
het arrondissement om de uren 
der belangrijkste missen op h u n 
gemeente gehouden, te laten ge
worden aan de arr. propaganda
leider K. Van Damme, J a n Ver-
haegenwijk 36, te Merelbeke, 

HASSELT 

De voorlichtingsvergadering In 
het teken van de « Neen Gilson » 
actie kende een ruime belangstel
ling. Onder het voorzitterschap 
van Drs Jorissen werden interes
sante toespraken gehouden door 
Olem Colemont, Drs. Degraeve en 
Toon Van Overstraeten. 

Nadien werd nog langdurig na
gepraat en niet minder dan 20 
aanwezigen lieten zich onmiddel
lijk als partijlid inschrijven, 

LEUVEN 

Zondag 6 mei te 14 uur 30 in 
lokaal « Ci-istal » Pari jsstraat 12, 
arrondissementele propagandisten 
dag Iedereen op post, 

MOLENBEEK-JETTE 
Dank. 

Het gewestelijke bestuur dankt 
alle leden en sympatisanten voor 
de steun en medewerking tot het 
welslagen van onze 1ste papier
slag die op 1 mei plaats vond. 

Tijdens de zomerperiode hebben 
de zitdagen voortaan plaats elke 
1ste woensdag van elke maand In 
het café « Land van Aalst ». 

Alle inlichtingen betreffende 
werking, ziekenkas enz, worde.i 
door de gewestvoorzitter De Eer
langer verstrekt. 

TERNAT 

Eindelijk kan aan het verzoek 
van de plaatselijke propagandis
ten voldaan worden om m Ternat 
en omliggende een werftocht met 
verkoop van het blad te organize-
ren. Deze zal plaats hebben op 
zondag 13 mei 1962. Bijeenkomst 
te 8 uur 45 achter de KVS of te 
9 uur 30 op het Marktplein, te Ter
nat , Er wordt gerekend op de deel
nemers uit de kantons Asse e n ' 
Sint-Kwintens-Lennik. 

ST. TRUIDEN 

Op zaterdag a s. 5 mei heeft een 
openbare volksvergadering plaats 
te St. Ti'uiden in de zaal van « De 
Pauw », Grote markt 4, en dit om 
20 uur. 

Iedereen wordt uitgenodigd 
hierop aanwezig te zijn. Sprekers 
zijn Clem Colemont, Jar i s De
graeve en Toon Van Overstraeten. 

Breng vrienden en kennissen 
mee. 

WILSELE 

Onze 1ste werftocht m onze ge
meente kende een gunstig verloop. 
De reacties dezer bevolking laat 
het beste verhopen voor de toe
komst. 

IN MEMORIAM 
In de ouderdom van 57 jaar 

overleed te Ramsel, na een lange 
en pijnlijke ziekte, onze trouwe 
•Vlaamse vriend Vets Frans . Wij 
bieden de achtbare familie onze 
blijken van kristelijke deelneming 
aan. 

GEBOORTE 
In het gezin van onze flinke pro

pagandaleider Joris Vonck werd 
op 2 mei een dochtertje geboren, 
dat Veerle genoemd werd 

Aan de heer en mevrouw Vonck 
onze liartelijkste gelukwensen. 

VERLOVING 
Wij vernamen de verloving van 

de heer J a n Sleurs met mej. Hed-
wig Wouters, dochter van volks-
vert. Wouters. 

Onze oprechte gelukwensen, 

HUWELIJK 
Op 2 mei vond te Herentals het 

huwelijk plaats van de heer Fran
cis Anthonis, advokaat, met Mej. 
Simonne Van Grieken. 

Onze hartelijkste gelukwensen. 

GEVRAAGD VOOR BRUSSEL VROUWELIJKE 

B E D I E N D E 
goede presentatie - goed geheugen - voor telefoon 

verkoopdienst en fakturatie - nederlands - frans 
na opleiding zelfstandig werk - vaste betrekking 

Schrijven bureel blad nr 110 

Gronden 

Hypoteken 

Bouwen van Landhuizen 

Wendt U in vertrouwen tot de 
maatschappijen 

ROLUS 8c VAN DER PAAL 
en 

ONS LANDHUIS 

Grote steenweg, 159 

Berchem (Antwerpen) 

Telefoon : 39 .69 .57 

70EKERTJ 
Dienstmeisje gevraagd : gebin 

met kinderen 17-16-13 jaar. Be
schaafd Nederlands. Burgerskeu
ken. Geen was. geen ostnjk, er is 
hulp van werkvrouw, goed loon, 
goede voorwaar-den. Apoteek Van-
steenkoste, laboratorium Asperal, 
Kapelstraat 12, Hove. Tel. 51.25.28. 

Uniek aanbod : goed gelegen 
café met vast klienteel. Geen 
huur. Geen kosten. Sociale voor
delen 50.000 F winst gewaarborgd. 
Voorwaarden kristelijk en deftig. 
Schrijven bureel blad 1130. 

Bloeiende kleine zaak over te 
nemen te Etterbeek. Rookwaren 
en papierhandel. Gunstige beta-
lingsToorwaarden. Te l 34 43.07. 

Meid gevraagd 2.500 F per 
maand, kost en inwonen voor om
geving Antwerpen. Schrijven on
der letters J.M. bureel blad. 

Gezinshoofd 6 kinderen ver
zoekt om een betrekking als boek
houder. 

Kan beste referenties voorleg
gen. Dadelijk vrij. 

Schrijven bureel blad V.G. 

Fabriek van schuun en veer-
matrassen - bedden - stoel en ze-
telgarneerderij . vraagt vrije rei
ziger om onze artikelen biJ te ne
men voor bezoeken. Kloosters • 
Kerken • meubelzaken enz. Be
s taand klienteel. 

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

Kunstenaar • (klein pensioen) 
zoekt woning bij Vlamingen, 
Brtissel of Antwerpen. 

Schrijven aan redactie. Nr. 111. 

Producent van de nieuwe Ot-
tox-Soepen In poeder, pasta in kor-
reis zoekt autonome insiqus voor 
gans het Vlaamse land Schrijven 
of telefoneren aan : A. Otten, 
Meirheide 270. Zoersel Tel (03). 
72 02.44 

MAZOUT 
Kortingen op 
Gasolie 0,53 
Lichte stookolie 0,46 

Koop bij Propagandisten ! 
KAREL ÜYTTERHAEGHE 
P R I M A L M A Z O U T 
Antwerpen - TeL 49.55.29 

HERMES 

SCHOOL 
54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33 
Brussel 

Volledige sekretariaatkur-
sussen, steno- en daktylo-
grafie 
in vier talen 

• 
Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
HandeLs-
correspondentie 

• 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger 
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ZELFBESTUUR VOOR FAROER 
Het streven naar, en het verwerven van meer 

zelfstandigheid bij de kleurvolkeren, is wellicht het 
opva^llendste verschijnsel in de naoorlogse wereld
geschiedenis. In de laatste vijftien jaar zagen wij bi j 
na gans Azië onafhankelijk worden, terwijl in de al
lerlaatste jaren de ene na de a.ndere Afrikaanse ko
lonie hetzij autonomie, hetzij totale onafhankelijk
heid verkreeg. 

Wat men in Azië of Afrika heel natuurlijk vindt, 
schijnt in Europa zelf niet zo vanzelfsprekend : de 
strijd om het verwerven van soms de meest elemen
taire volkse rechten, bij nog zoveel volksgroepen 
(Bretoenen, Welshmen, Elzassers, Basken, om ons 
bij het buitenland te beperken) is langdurig, lastig, 
vaak uitzichtloos. 

Het is daarom wel interessant, even de aandacht 
te vestigen, op een klein, arm maar dapper volk, het 
enige dat in West-Europa na de oorlog tot zelfbestuur 
kwam : de bewoners der Faröer-eilanden. 

De Faröer-archipel, in het noorden der Noord
zee bestaat uit 18 grotere en honderden kleinere 
(meest onbewoonde) eilanden; totale oppervlakte : 
1400 km2. De bodem is uiterst rotsachtig, zodat slechts 
6 % der oppervlakte voor wat landbouw en veeteelt 
bruikbaar is. 

De Faröer tellen ongeveer 32.500 inwoners, voor
al wonend in enkele kleine havens; de hoofdstad 
Torshavn telt 6.200 inwoners. De bevolking is, zoals 
i,n gans Skandinavie in grote meerderheid Protes
tants ; er is ook een Katolieke gemeente, met zowat 

Woest m a a r mooi : de Fa rce r . 

300 leden. 
Uiteraard vormt de visserij het voornaamste 

middel van bestaan; de Faröer-vloot met 226 eenhe
den bezorgt, direkt of indirekt, werk aan het grootste 
deel der aktieve bevolking. Daarnaast wordt ook wat 
aan schapen teelt en vogelvangst gedaan; de land
bouw volstaat amper om de eigen behoeften te dek
ken. 

De huidige be\olking s tamt af van Noorse inval
lers, die rond 800 het land veroverden en de oorspron
kelijke Keltische nederzetting uitroeiden; hoewel de 
Faröer rechtens tot Noorwegen behoorden : bracht de 
grote afgelegenheid toch een zekere maa t van zelf
standigheid mede, en ontstond er (in de 15de eeuw) 
zelfs een eigen taal; rechtspraak, en sommige plaat
selijke bevoegdheden waren in handen van een loka
le raad, de Lagting, waarvan de voorzitter of Lagman, 
verkozen werd door alle vrijgeborenen, en een soort 
goeverneurschap uitoefende. Intussen was, door de 
tijdelijke vereniging van Noorwegen met Denemar
ken, de Faröer Deens gebied geworden. De zeventien
de en achttiende eeuw brachten een zodanige ekono-
mische achteruitgang, dat het zelfstandigheidsgevoel 
steeds verzwakte; zo kon Denemarken zonder moeite 
de Lagting in 1816 opheffen, en de Faröer als een 
gewoon Deens gebied beschouwen; de eilanden had
den enkel recht op een vertegenwoordiger in het 
Deens parlement. 

Het einde van de negentiende eeuw zag nochtans 
ook op de Faröer een herlevina; van het nationaal 

gevoel : m 1890 ontstond de zelfbestuurpartij 
« Föryingafelag » onder leiding van de hereboer 
Joannes Patursson; vanaf 1906 trad zij openlijk op 
met een programma van gematigde zelfbeschikking, 
zowat in Engelse Dominion-zin. Als reaktie ontstond 
de Samband-partei, die vooral uit ekonomische over
wegingen meer Deensgezind was; beide partijen wa
ren ongeveer even sterk en lieten jaren verloren gaan 
met elkaar te bestrijden. Vanaf 1925 veranderde dit 
eentonig politiek steekspel : in dat jaar slorpte de 
zelfbestuurpartij enkele kleine groepen op en noem
de zich « Folkeflokken » (Volkspartij). Twee jaar la
ter ontstond de Sociaal-demokratische partij die eerst 
weigerig stond tegenover de Zelfbestuurgedachte, 
maar geleidelijk die houding wijzigde. Tenslotte 
kwam nog in 1936 de « Oude Zelfbestuurspartij » tot 
stand, die een meer radikale politiek voorstond en 
vol'edige onafhankelijkheid voor de Faröer opeiste. 

Bij de aanvang van de tweede wereldoorlog waren 
aldus alle politieke groepen, op de Samband na, ge
wonnen voor een minimum-programma dat de auto
nomie van de eilanden voorzag, binnen het kader van 
de Unie met Denemarken. De oorlog zou echter on
verwacht de evolutie versnellen : terwijl Denemarken 
in april 1940 door de Duitse troepen bezet werd, bleef 
de Faröer van oorlog gespaard; dadelijk na de Duit
se inval in Denemarken kwam een Engels vlootsmal-
deel in Thorshaven ankeren. De Britten, bezorgd om in 
goede verstandhouding te leven met de eilandbewo
ners, lieten hen de vrije hand bij de heroprichting 
van de Lagting, die gans de oorlog nauw met de En
gelse gouverneur samenwerkte; er kwam een drukke 
handel met Groot-Brittanje, waardoor de ekonomi
sche toestand — en dat in volle oorlogstijd ! — zien
derogen verbeterde; de Faröer-vlag werd door 
de Britten erkend, maar toen de nationalistische par
tijen de Autonomie wilden proklameren, zetten de 
bezetters de Lagting onder druk, zodat tot het einde 
van de oorlog de wat dubbelzinnige toestand bleef 
durei 

In 1945 verlieten Britse vloot en gouverneur de ei
landen; onmiddellijk werden onderhandelingen met 
de Deense regering aangeknoopt, om aan de eilanden 
een vorm van Zelfbestuur te verlenen; moeizame on
derhandelingen leidden tenslotte naar een volks
raadpleging, op 14 september 1946. De vorm van Zelf
bestuur, waarover diende gestemd te worden was ech
ter zo beperkt, dat enkel de Samband er mee instem
de. De uitslag van de stemming was dan ook bij uit
stek nietszeggend : 
•— 32,8 ja-stemmen; 
— 31 9 neen-stemmen; 
•— 35.3 onthoudingen. 

Uiteraard legden alle partijen de uitslag uit op 
verschillende wijze; wat de Deense regering betreft, 
die vond de uitslag niet-taeslissend, ontsloeg de Lag
ting en schreef nieuwe verkiezingen uit. De uitslag 
der verkiezingen liet aan duidelijkheid niet te wen
sen : de drie partijen die voor vergaande Autonomie 
gewonnen waren, behaalden te samen 16 zetels 
(Folkaflokken 8, Sociaaldemokraten 6, Oude Zelfbe
stuurpartij 2) terwijl de Deensgezinde Samband het 
met 6 zetels moest stellen. 

Daarmee stonden de Faröer-mensen sterk om 
met de regering van Kopenhagen onderhandelingen 
te openen die tenslotte leidden tot de Autonomiewet 
van 23 maar t 1948, de basis van de zelfstandigheid 
der Eilanden. 

Op de bizonderste kenmerken van de Faröer-au
tonomie, komen wij bij een volgende gelegenheid 
nog terug. 

LEUVEN - HEVEBLEE -
KESSEL-LO 
4tle Landdag te Asse. 

Vertrek uit Leuven Oude Markt 
te 13 uur 15. Inschrijven 50 P per 
persoon, in iokaal « Ci-istal » of 
bij een der bestuursleden. 

's Avonds gezellig samenzijn in 
ons lokaal. Wacht niet tot de 
laatste dag, schrijf onmiddellijk m 
voor de reis. 

MOLENBEEK-JETTE 
Landdag. 
Feder. landdag. 

De irachtdienst te Asse wordt 
waargenomen door het gewest Mo-
lenbeek-Jette. 

Diegenen die niet kunnen hier
aan deelnemen worden verzocht 
zich m de ploeg ordedienst m te 
schak 'en 

Inliclilmgcn : geivest-stcreta-
r iaat H Goossens, R. Soetens-
s t raat 6, Jette. 

ANTWERPEN 

OPROEP 

Ordedienst Landdag. 

Al degenen die wensen deel uit 
te maken van de ordewacht op de 
Vlaamse Landdag van 3 juni e.k, 
stellen zich onverwijld In verbin
ding met het Arrondissementeel 
V.M.O. sekretariaat Tel 38.76 06 
of het Prov V.M O sekretariaat 
Tel. 39 92 06. 

BRUGGE 

Vierde Federale Landdag. ' 

Ter gelegenheid van de Vierde 
Federale Landdag welke op 3 ju
ni 1962 te Asse doorgaat, wordt in 
het arrondissement een groepsreis 
ingericht. 

Nadere inlichtingen volgen. 
Vlaams-nationalisten, houdt n u 

reeds deze datum vrij. 

UNDDAG 
TE 

ASSE 
DIKSMÜIDE 
VI. nationale landdag (e .Asse. 

Inschrijvingen voor de reis per 
autoca/ worden opgenomen bij ; 

Burgemeester E. Lootens, t« 
Koekelare; 

Juul Haezebaert, Garzebefceveld-
.straat te Admkerke, 

Leo De Vreese, Vlaams Huis, (e 
Diksmuide; 

Pred. Lapiasse, Polderstraat 91, 
Oostdumkerke. 

Oostende en de streek Middef-
kerke-Nieuwpoort dienen een af
zonderlijke car )n te 'eggen even
als Koekelare 

Nadere Dijzonderheaen over 
prijs, uren van vertrek, enz.., in 
een volgend nummer ^an « De 
Volksunie ^̂  

M E C H t L t i N 

Op zondag 3 jum irekt net gan
se arrondissement in massa naar 
de federale landdag te Asse In het 
gestelde objektief ; 10.000 man 
willen wij een ruim aandeel ne
men. Autokars werden ingelegd en 
zullen vertrekken uit Bornem Nij-
len. Helst op den Berg, Mechelen. 

Wegwijzer : Bornem. omliggen
de gemeenten .Mecheien, Asse 

Nijlen, Lier, Duffel Merh-len, 
Asse, „ 

Heist Op deu tieig B^LIZC, Ber-
laar. Konmgshoüikt, Kat te l i ja* 
Waver, Meche'en, Asse 

Algemene mschr'.jvingspnjs : 
55 F 

Inschrijvingen en betalmgsn 
kunnen onmiddellijk geschieden 
bij : 

Mecheien : Lokaal Opsmjoorke, 
Nieuwwerk 1 

t. mg Herman Keldermans, 
Aanbeeldslraat 23 

Lemair" Chris Belgradostraat 
68-

Willebioek . î îc P Oe Smedt, 
Captain Trippstra-nt 53 

Duflel • In? A Stevens .Molen
straat 

'Sels Luao. .vluggenoerg 23 
Bonheiden : De Nef Herman, 

Dorsthoeveweg 3 
Konmgshooikl Tr Van Bouwel 

,Misstraat 80 
St Kathel jne Waver : Van de 

Voorde Iwein Netestraat 3 
Heist op den Berg ; Hermans J. 

Biekorfstraat 3 
Lier : Remi Maes, St Gomma-

rus.straat 5 
A'aers Maur'ce Kesselsteenweg 

19 
Lokaal De Hooin. 
Oppuurs • Hiiwel L . Kattestraat 

46 
St. Amanüs : Van de Moortel 

Frans, E Verhaerenstraat 14 
Puurs : Peeters Frans, Heide 7. 
Nijlen : Van Dessel Lodt Zan-

doekenveld°n 8 Nijlen 
Iedereen spreekt ziin v;-i;nden 

en kennissen aan en sch"nft hen 
onmiddellijk in 

Afd. Mecheien : Élke zonaag 
vertrek kolportagetocht te 9 uur 
bij het lokaal Opsmjoorke De 
laatste weken werden Lier en 
Breendonk met sukses bewerkt. 

Beerzel : Van Dessel Pians Vel-
denstraat i 
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REUZE-BAL 
Groots opgevat bal 

zaterdag 5 mei 1962 
te 20.30 uur 
in feestzaal Palladium 
Offerandestraat, 42, 
Antwerpen. 
Eregasten : 
Wim Jorissen en 
echtgenote. 

Toegangskaarten (20 F) te 
bestellen op tel. (03) 39.92.56 
(Wim Maes), 

ANTWERPEN 

Dr Paardekooper sprak voor de 
Kontaktktub. 

Op 25 april sprak de Nederland
se filoloog en leraar, Dr Paarde
kooper, bekend om zijn radio-
causeriën en zijn merkwaardige 
brochure : « Er zijn geen Belgen » 
voor de Antwerpse Kontaktklub. 
De prachtige VTB-feestzaal liep 
stampvol zodat honderden belang
stellenden dienden geweigerd. 

Onder de vele aanwezigen be
merkte men voor voorzitter advo-
kEtóit Hugo Schiltz, ondervoorzit
te r K. Dillen, sekretaris Rudi Van 
dèr Paal, de bestuursleden van de 
Klub ir. Oskar Renard, dr. jur. Jo 
Belmans, Juul Dillen, J . Merckx; 
verder Dr Rik Ballet, volksverte
genwoordiger Mattheyssens, lic. 
Joris Denis, dr Jur. Valeer Por
tier, ir. van Bockxstael, Arthur de 
Bru5Tie, lic. Edgard Bouwens, Ber
na rd Stappaerts, F. de Bois, Dr 
Mon van Thillo, Mw. Jef Stry-
ckers-Denljn, notaris Celis, oud-
havenkommandant Juul Meule-
meester. Ward Hermans, provmcie-
raadsleden Ceuppens en Ward Ro-
Ixis, Mw. Bruno de Winter, oud-
provincieraadslid Rik Balthazar, 
Plet van Dooren, Dr Hektor Goe-
mans, Walter Peeters, enz. 

Tn zijn inleidend woord beklem
toonde Mr Schiltz het feit dat nu 
de Vlaamse beweging een periode 
van rijpheid en evenwichtigheid 
is ingetreden, de Kontaktklub in 
he t Antwerpse zich tot doel gesteld 
heeft volwassen flaminganten te 
vormen 

De voorzitter gaf een flink 
•beeld van de aktiviteiten van de 
Kontaktklub in nauwelijks een 
jaar tijd (de Klub werd gesticht 
op 5 mei 1961), Tal van vooraan

staande sprekers werden gevraagd, 
o.a. Pater De May S.J. (Matsr et 
Magistra), J a n Merckx (De Te
kortkomingen van de Volksunie), 
Dr Herman Le Compte met ka
merlid Daniel de Conmck en dr. 
jur. Wilfried Martens ^Kan Brus
sel nog langer de rol van hoofd
stad vervullen ?), lic. hist. Walter 
Luyten (De hogere geestelijkheid 
en he t nationali tei tenvraagstuk), 
Marcel Deneckere. hoofdredakteur 
van « Links » (Hoe zien de krin
gen van Links het Federalisme ?) 
verder nog Mariu Ruys, de volks
vertegenwoordigers Dr van Leem-
putlen. Dr Leo Wouters en Mr 
Frans van der Eist, oua-provin-
cieraadslid Hik Balthazar (over de 
Rijn- en Scheldeverbinding), drs 
Wim Jorissen (Hoe werd ik fla
mingant ?), enz... Ieder van die 
spreekbeurten kende een talrijke 
en aandachtige belangstelling 

Na de voorzitter kwam dan de 
spreker van de avond aan het 
woord, Dr. P.C. Paardekooper. In 
een uitstekende toespraak, die her
haaldelijk onderbroken werd door 
langdurige ovaties, kant te spreker 
zich hardnekkig tegen Franse pre
ken in de kerken, kloeg het heil
loos klerikalisme aan, sprak zich 
uit tegen het aanleren van Frans 
in de lagere scholen en voor de 
volmaakte beheersing van de moe-
dertaal-kultuurtaal, en sprak de 
hoop uit da t de 17 millioen Noord-
Nederlanders en Vlamingen zich 
meer en meer bewust zouden wor
den van hun waardigheid en van 
hun zending. 

Na deze toespraak beantwoord
de Dr Paardekooper grif de tal
rijke vragen die gesteld werden. 

Het sekretariaat van de Kon
taktklub is gevestigd te Berchem 
(Antwerpen), Grote Steenweg 159 
(tel. 39.69.58). 

jWerflochten. 

Op 29 april 1.1. tijdens de op-' 
tocht van het muziekkorps te Bor
gerhout, werden niet minder dan 
225 bladen aan de man gebracht. 
Langs deze weg danken wij aUe 
gelegenheidsmedewerkers voor h u n 
ijver en bereidwilligheid. 

Volgende werftochten werden 
vastgelegd voor de maand mei : 
op 6 mei te Boom, op 13 mei te 
Deume, op 20 mei te Schelle en 
op 27 mei te Mechelen, dit zoals 
op 29 april met het muziekkorps. 

ABONNEER N U ! 

WENTELPOORT 

ALUGA 
GANS IN ALUMINIUM 

sfondaarduitvoer ing - onroesfbaar - lichi - slerk 

taag in pr i js>s^ 

P V B A 

Z O N H O V E N tel. 011/13231 * 36 

U BETAALT T H A N S lOO F V O O R EEN 

A B O N N E M E N T TOT E I N D E ' 6 2 . 

DIT IS VOOR U E E N G E S C H E N K VAN 

10 N U M M E R S , HETZIJ 6 0 F . 

S T O R T E N O P PCR 5 4 . 4 5 . 4 6 , 

WIM J O R I S S E N , B R U S S E L . 

Dus ook op deze dag verwachten 
wij bereidwillige hulp ! 
V.M.O. Fihnsektie. 

V.M.Q. Antwerpen is gestart met 
een filmsektie. Deze sektie werd in 
het leven geroepen om voortaan, 
alle komende en ook voorbije ak
tiviteiten in het bewegingsleven, 
op film vast te leggen. Reeds ver
schillende voorstellingen werden 
gegeven en het sukses was meer 
dan groot. Wij beschikken over 
een zeer mooie kleurenfilm over 
de Mars op Brussel (duur 35 min.) 
Diegenen die wensen een voorstel
ling in hun afdeling te geven, wor
den verzocht dit minstens drie 
weken op voorhand aan te vragen 
op volgend adres : Frans Lauriks, 
Offerandestraat 18,Antwerpen. De
ze voorstellingen zijn gratis 
Wij doen een beroep op allen die in 
he t bezit zijn van films over het 
bewegingsleven, om zich bereid
willig met ons in verbinding te 
stellen, om zodoende ons mate
riaal aan film verder te kunnen 
uitbreiden. Dit op bovenstaand 
adres na 18 uur 30. iedere dag. 
VJM.O. en sport. 

Op zaterdag 23 juni e.k. vindt 
er te Antwerpen een voetbalmatch 
plaats tussen V.M.O. Antwerpen 
en V.M.O. Brussel-Gent. 

Verdere inlichtingen hierover 
volgen in het blad, doch wij doen 
nu reeds een oproep aan alle .sim-
patisanten die dag onze jongens 
te komen aanmoedigen. Ook de 
dames worden daar verwacht. 

BLANKENBEBGE 

Nieuw lokaaj. 

Ons nieuw lokaal is gevestigd in 
café « 't Butje », Vandestichelen-
s t raat 27, Blankenberge. 

Alle bezoekers uit Blankenber
ge, omstreken en andere zijn har-
telijk welkom. 

ledere maandag, woensdag en 
vrijdag van 19 tot 19 uur 30 in ons 
lokaal alle gewenste inlichtingen 
omtrent vakbond en mutualiteit . 
Algemene Ledenvergadering. 

Op 19 mei 1962 te 20 uur vindt 
in ons lokaal café « 't Butje », een. 
algemene ledenvergadering plaats. 
Als spreker treedt op. Mr. G. Van 
In. 

Het bestuur rekent op een zeer 
talrijke opkomst. 
« Er zijn geen Belgen... » 

De gebundelde radiocauserien 
can Dr. Paardekooper zijn ver
krijgbaar bij C. Deconinck, Groe
nest raat 45, Blankenberge. Prijs : 
20 F. 

BRUGGE 

V.U.-meeting te leper. 
Op zondag 6 mei 1962, ter gele

genheid van het Pi'ovinciaal Zang
feest, vindt te leper een grote V.U. 
meeting plaats. Deze wordt voor
afgegaan door een algemene kol-
portagetocht te leper. 

Wij verzoeken alle leden en in 
het bijzonder alle bestuursleden 
daar tegenwoordig te zijn. 

Wie per auto reist en nog plaat
sen vrij heeft, gelieve dit mede te 
delen aan G. Van In Minderbroe
dersstraat 24, Brugge Ook alle an
dere deelnemers verwittigen aan 
voornoemd adres. 

Gezamenlijke afreis te 8 uur 30 
op de Brug te Brugge. 
<( Er zijn geen Belgen... « 

De gebundelde radiocauserien 
van Dr. Paardekooper zijn te ver
krijgen in het sekretariaat bij R. 
Vande Voorde, Wollestraat 45, 
Brugge. 

Prijs 20 F. 

BBEE 

Provinciaal zangfeest. 
Wij vestigen er de aandacht 

van onze lezers op dat het Lim

burgse provinciaal Zangfeest van 
het A.N.Z. plaats vindt te Bree op 
zondag 20 mei. Warm aanbevolen 
aan al onze Limburgse vrienden. 

DENDERLEEUW 

Per bus naar de Landdag op 3 
juni. 

Vertrek te 13 uur 30 aan he t 
Stamcafé, Guido Gezellestraat 19a. 

Inschrijven bij Blom Marcel, 
Beeckman Hector, De Metsenaere 
Wilfried en Goessens André. 

Prijs : 30 F. 

EEKLO 

Volksvergadering op zondag 27 
mei 1962 te 10 uur in de zaal Cer-
cle (rechtover s tat ion). 

Voorzitter : Rutger Van den 
Berghe. 

Sprekers : 
Alfons Van Holderbeke. 
Dr. Leo Wouters. 
Mter Frans van der Bist. 
Optreden van muziekkapel. 
Samenzang o.l.v. Dhr Mauri ts 

Van Poucke. 

EBEMBODEM-TERJODEN 

Op zaterdag 5 mei om 20 uur 
opening van het V.U. lokaal « De 
Blauwvoet » in de volledig (inge
bouwde herberg van ons lid De 
Pelsmaeker, H. Geraardsbergse 
steenweg. 

Deze gebeurtenis gaat gejjaard 
met de viering van het 100ste lid 
van de afdeling. 

Sprekers : Senator Diependaele. 
Volksvertegenwoordiger Van 

Leemputten. 
Propagandaleider Toon Van 

Overstraeten. 
Deze avond wordt tevens opge

luisterd door de troebadoer Karel 
Redant, de vedette uit de boeren-
krijgfilm : « Brigands voor Outer 
en Heerd ». 

AUe V.U.-leden en sympatisan-
ten uit het omliggende zijn har te
lijk welkom. 

MECHELEN 
De persoon die op 11 dezer 150 

F gestort heeft op mijn postreke
ning n r 8884.12 gelieve mij zijn 
n a a m en woonplaats mede ' e de
len. • (Verschaeren) 

NINOVE 

Een pluimpje voor de moedige 
propagandisten der afdeling Nino-
ve. 

Uitslag van hun kolportage te 
Denderleeuw op 11-3-62 : 188 num

mers; te Zottegem op 18-3-62 : 181 
nummers ; te Haal ter t op 15-4-62 : 
209 nummers. 

Wat he t gemiddelde per kolpor
tage op 192 nummers brengt. Niet 
minder dan 4000 nummers werden 
van huis tot huis t)edeeld. Wie 
doet beter ? 

Dank zij hun onverpoosde wer
king en huisbezoeken heeft deze 
afdeling flinke uitslagen en voor
uitzichten wat betreft ledenaantal 
en personen die hun werking door 
r aad en daad steunen. 

Wie zijn steentje nog wil bijdra
gen voor het aankopen van een ge
luidsinstallatie ."Stortte op P.C.R. 
8765.53 M. en Mevr. Boone-Le Olair 
Ninove met de vermelding « Steun 
voor geluidsinstallatie ». 

N.B. Volgende kolportage vindt 
plaats op zondag 6 mei. We ver
wachten een ruime opkomst van 
militanten. Samenkomst op het 
gewone uur en plaats. 

ROESELARE-TIELT 

Da t he t arrondissement Roese-
lare-Tielt niet bij de pakken blijft 
zitten bewijst wel volgend over
zicht van de werkmg. 

Op 7 april hield onze provincie 
te Roeselare een succesvolle ka-
derdag. 

Op 15 april : anti-Gilson mee
t ing te Izegem. 

Zaterdag er voor 250 nimimers 
aan de man gebracht. 10,000 pam
fletten verspreid. 

In het distrikt Roeselare werden 
300 gestencilleerde bladen geadres
seerd aan de vroegere sympathi
santen en mensen « van he t ge
dacht ». Zij worden gevraagd op
nieuw aan te sluiten door lid te 
worden, geldelijke steun te geven, 
abonnent te worden enz... 

De ploeg van Roeselare kolpor-
teert elke zondag. Nu wordt de 
stad zelf grondig bewerkt. 300-400 
nummers moet he t minimum zijn. 

De ploeg Roeselare zal aanwezig 
zijn te leper op 5 en 6 mei. Wie 
nc« wenst aan t e sluiten gelieve 
zich aan te melden om 1 uur 45 's 
zaterdags en om 8 uur 30 's zon
dags bij Ant. Desimpelaere, Kal-
kenst raa t 32, Roeselare. 

Er wordt een autobus ingelegd 
voor de Federale Landdag op 3 
juni. Inlichtingen te bekomen op 
he t zelfde adres. 

Affiches van IJzerbedevaart en 
van Amnestie zijn te verkrijgen 
op het zelfde adres. 

Tenslotte vestigen wij de aan
dacht van alle lezers van de pro
vincie op de jaarlijkse mis te r 
herdenking van de overleden Vla
mingen, waar E.P. Dr. Brauns S.J. 
na de mis he t woord zal voeren. 

HUWELIJK 

Op 12 mei heeft te Alken he t 
huwelijk plaats van Mej. Edmon-
da Cleeren en de heer Jozef Guis-
son. Onze oprechte gelukwensen 
voor het jonge paar. 

GEBOORTE 

Op 26 april werd m het gezin 
Mylle-Vandamme te Beerst, een 
zoontje gehoren da t Dirk werd ge
naamd. Onze hartelijkste geluk-
wen.sen. 

Jichloss 

Wadunlmm 
Jehl 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIM-AG 
WACHEMIEIM A.D.WEINSTRASSI 

FiJNKOST p.v.b.a. POTHOEKSTRAAT, 142 
ANTWERPEN TEL. (03) 35.38.54 
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Antwoord van een Ménapien 
De Luiker verzetsl ieden schelden een van onze par lemen
tar iërs voor Ménap ien d.i. pr imit ieve bewoner van deze 
s t reken 2 .000 jaar geleden. V a a k krijgen de V l a m i n g e n 
die beti teling, als scheldnaam, naar het hoofd wegens h u n 
ve rmeende a f s t amming van de Menapiërs . Zeker is het 
dat wij a fs tammel ingen zijn van de F ranken , met of 
zonder enige ve rmeng ing van de Menapiërs , die ve rmoe
delijk door onze voorvaderen volledig of grotendeels wer
den verdreven. De W a l e n zijn afs tammel ingen van de 
Nerviërs en Aduat ic i en andere s t a m m e n , die ve rwan t 
w a r e n met de Menapiërs , zodat de verlichte W a l e n dich
ter s taan bij de gesmade Menapiërs dan wi j . Doorda t zij 
al evenveel aanleg hebben voor geschiedenis als voor ta
len bemorsen onze verfijnde s taa tsgenoten , onbewus t , 
h u n eigen pr imit ieve voorza ten . 

door 

Reimond Mattheyssens 

Meer echter dan de etnische 
verwantschap bedoelen onze 
Waalse vrienden onze geeste
lijke verwantschap met deze 
primitieven. Wij zijn hotten-
totten zoals een hooggeplaatst 
en niet minder hoog&taand 
Waals ambtenaar heeft uit
gemaakt. 

Onze aanzienlijke culturele 
achterstand ten aanzien van 
onze Noordnederlandse taai
en cultuurgenoten is echter 
een pijnlijke werkelijkheid. 
Vlaanderen, het geboorteland 
van de Nederlandse cultuur, 
heeft een haast vierhonderd-
jarige rampspoedige geschie
denis achter de rug. Het be
gon met de scheiding in de 
16de eeuw, mede door de 
schiild Van de Walen, die de 
strijd teifen de Spanjaarden 
opgaven, en ons feestelijk in 
de steek lieten. Waren de Wa
len van toen maar zo dapper 
geweest als onze huidige Lui
ker verzetslieden, de Span
jaarden zouden geen schijn 
van kans hebben gehad. Na 
de Spaanse overheersing 
kwam de Oostenrijkse, ge
volgd door de Franse bezet
ting. In die periode v. ruim 
200 j . , als gevolgd v.d. sterke 
uitstraling der schitterende 
Franse cultuur, was hofhou
ding en bestuur van onze 
vreemde overheersers Frana 
en verfransend. Buiten de 
plastische kunsten daalde 
onze cultuur tot een bedroe
vend laag peil 

De hereniging was voor on
ze cultuur zeer hoopvol. Weer 
hadden de Walen schuld aan 
de rampzalige scheiding, die 
echter vanuit hun standpunt 
zeer goed te verdedigen was. 

Met de Walen en een stel
letje Franse collaborateurs 
uit Vlaanderen, samen met 
een kliekje zelfzuchtige, ver
basterde bourgeois en wat 
adellijke klungels, begon in 
de onzalige Belgische een
heidsstaat de systematische 
vermuilezeling van Vlaande
ren. De verbastering werkte 
besmettend langs de school, 
het bestuur, het leger, het ge
recht en het officiële open
baar leven. Alles werd er op 
aangelegd, mede in naam van 
een driemaal heihg verkeerd 
begrepen staatsraison, om on
ze oude cultuur naar de fol
klore te doen verhuizen Maar 
zelfs toen de verbastering in 
Vlaanderen op volle toeren 
draaide, leverden de Mena-
piens de hoogste bijdrage aan 
t Franse culturele leven in dit 
land. Het was de Ménapien 
De Coster die het prachtige 
epos van Ulenspiegel schreef, 
dat even uitsteekt boven de 

verhaaltjes van Tchantches. 
Het was de Ménapien Ver-
haeren die in het Europese 
geestesleven een vooraan
staande plaats bekleedde. Het 
was de Waal Piérard, het ex
ponent van het Waalse genie, 
die toen hij te Parijs Ver-
haeren ging huldigen, door de 
(welwillende) Parijzer pers, 
voor een goedige Vlaamse . 
boer werd gehouden. Het was 
de Ménapien Maeterlinck die 
dit land, de enige keer, de eer 
bezorgde van een Nobelprijs 
voor letterkunde. Het feit dat 
bij deze begaafde man de de-

Hottentotten of Menapiërs ? 

nationalisatiepolitiek uitliep 
op een afschuwelijke aberra
tie, waardoor hij als een roe
taar t zijn eigen nest bevuil
de, verandert hieraan niets. 
Hij schopte trouwens ook de 
Waals-Belgische cultuurderij 

en het Belgisch staatsburger
schap van zich af. 

In hun eigen cultuursfeer 
werden de Walen, die nooit 
culturele remmingen van eni
ge betekenis hadden onder
vonden, door de verbasterde 

Menapiens overvleugeld, tot 
verarming van de reeds zo 
arme cultuur in Vlaanderen. 

Na een haast vierhonderdja-
rige ellendige geschiedenis 
van knevelarij en geestelijke 
verminking willen wij dit 
volk een eigen machtsappa
raat in handen geven, waar
door het kan komen tot ho
gere welvaart en culturele 
volwassenheid 

Wij willen dit volk niet 
geestelijk inkapselen, maar 
integendeel het open stellen 
voor alle horizonten. Breed 
open naar Nederland, ons na
tuurlijk hinterland, naar het 
Westen en het Oosten. Tegen 
de verfranc'ing, maar open 
voor de Franse cultuur, de 
echte, rechtstreeks van de 
bron zonder besmette Waals-
Brusselse kanalen. Open voor 
Wallonië als het in staat 
mocht zijn ons geestelijk te 
verriike,n. 

Op het eind van hun dave
rend proza vragen de Luiker 
verzetsjongens dreigend «Voor 
wie houdt ons deze Ména
pien ». Wel wij willen het hun 
graag zeggen. Wanneer wij 
van op manshoogte de kraai
ende Waalse hanen gade 
slaan, doen zij ons denken 
aan de protserige haan Can-
teclaer die meende, in zijn' 
bespottelijke eigenwaan dat 
de zon was opgestaan omdat 
hij gekraaid had. 

EEN BALANS 
In de middens van de tradit ionele parti jen verwijt men de 
jonge mensen vaak geen belangstel l ing te hebben voor 
politieke problemen. De jongeren hebben inderdaad 
slechts afkeer voor h u n politiek geknoei maar volgen met 
grotere belangstel l ing de polit ieke ontwikkel ing in b innen 
en bui tenland dan men wel denkt . En voor een recht
vaardige zaak zet ten zij zich graag aktief in. Een over
zicht van enkele aktivi tei ten van de Gentse universi tei ts
s tudenten tijdens het akademisch jaar 1961-1962 toont 
dit afdoende aan . 

ZIJ DEDEN HUN PLICHT 

Op 18 oktober 1961 betoog
den 1000 studenten van alle 
streken in de gietende regen 
tegen gebiedsroof en voor een 
rechtvaardige regeling der 
Vlaams-Waalse verhoudin
gen. Vier dagen later, op 23 
oktober 1961, namen zij in 
groten getale deel aan de 
triomfantelijke mars op Brus
sel en stonden grotendeels in 
voor de ordedienst. Op 17 no
vember betoogden zij vóór het 
Franse konsulaat voor een 
politiek statuut van de Alge
rijnse gevangenen, die een 
hongerstaking waren begon
nen in de Franse gevangenis
sen. Op 20 december poogde 
een handvol franskiljonse 
studenten van de «Vieille 
Garde » een betoginkje in te 

richten tegen de UNO en voor 
Katanga (L'Union Miniere 
fait la force). Alle Vlaamse 
studentenverenigingen ont
zegden deze franskiljons het 
recht door het inrichten van 
om het even welke betoging 
de Vlaamse rijksuniversiteit 
te kompromitteren. Zij werd 
dan ook van bij de aanvang 
in het belachelijke gesmoord. 

Op 26 januari 1962 zou het 
« Bloc pour la defense de la 
liberté linguistique » een mee
ting beleggen in de zaal Mar-
nix, het PVV-lokaal nabij de 
Koornmarkt. De vergadering 
kon doorgaan maar onder de 
bescherming van 150 politie
agenten. Niettemin was er ge
durende meer dan twee uren 
grote herrie in het centrum 

van de stad en dit tijdens de 
avondspitsuren. In Gent zul
len de franskiljons het niet 
meer wagen openbare verga
deringen te beleggen. Op 14 
februari openden de Gentse 
studenten de studentenbeto
ging te Leuven tegen de kas-
teschoen. Zij reikten daarmee 
een solidaire reddende hand 
aan hun Leuvense kamera
den die door het verbod van 
de rektor rechtstreeks wer
den bedreigd. Deze betoging 
werd een succes, evenals deze 
te Strombeek-Bever diezelfde 
avond. Op 15 februari stelde 
een traangasbom een einde 
aan een bijeenkomst* van 
Gentse franskiljons. Op 16 
maar t zou de jaarlijkse revue 
van de franskiljonse « Gé Ca-
tholique » doorgaan 't Gentse 
stadsbestuur, waar enkele li
berale en CVP-franskiljons 
het hoge woord voeren, had 
zijn voorzorgen genomen. 
Twee uren vóór de aanvang 
van de revue werden alle 
straten die naar de Minard-
schouwburg leidden herme
tisch afgesloten door een 
sterke politiemacht Alleen 
franssprekenden mochten 
door op vertoon van hun toe-
gangskaart. (Ze zijn trou
wens ook te herkennen aan 
hun hautaine houding). Niet
temin deden zich gedurende 
de ganse vertoning weer tal
rijke incidenten voor in gans 
de binnenstad. Op 5 en 12 
april dan gingen de studenten 
naar St. Baafskatedraal waar 
franse vastensermoenen door

gingen. Door luidop in het 
Nederlands te bidden brand-^ 
merkten zij de toegevingen" 
van de kerk aan de kleine 
kaste a-sociale franskiljons. 
In een kerk betoogt men niet, 
zegde de bis.schop Akkoord, 
antwoordden de studenten, 
zorg er dus voor dat dit niet 
meer hoeft te gebeuren. 

Daarna begon de paasva
kantie en de bloktijd. Nogal 
negatieve balans, zal men 
misschien opwerpen. Inder
daad, wij hebben ons echter 
ook enkel beoerkt tot de aktie 
naar buiten. Er is trouwens 
in Vlaanderen nog zoveel ver
keerds te bestrijden vooraleer 
wij kunnen gaan opbouwen. 
Positief in het Gentse stu
dentenleven was dit jaar al
leszins de verdere afbrokke
ling van de verzuiling der le
vensbeschouwelijke groepen. 
De samenwerking in opbou
wende zin kwam op menig 
vlak tot uiting. Een lesultaat 
daarvan, en niet het minste, 
is het Vlaams Manifest van 
de V.V.S. (Vereniging van 
Vlaamse Studenten) waarvan 
wij de tekst afdrukten m ons 
nummer van 28 april, blz 3. 
De vaders van dit manifest 
vonden elkaar in het G S.K. 
(Gents Studentenkorps 

In dit manifest beschc / wen 
de studenten het als hun 
plicht « aan de spits te staan 
van de sociale, ekonomische 
en kulturele cntvoogdin es-
strijd van ons volk». Oe 
Gentse studenten hebben dit 
jaar hun plicht gedaan. 

V 
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DE KOMIEK 

Dit TV-spel van Dimitri 
Franhél Frank is het zoveel
ste' N oord-N eder^lands' werk 
dat sedert 1 januari xan dit 
ja<tr op ons scherm is versche
nen. Hier en elders in dit 
blad werd steeds gepleit voor 
nauwere hulturele betrel-Jdn-
gen met onze noorderburen. 
NTS-overname7i zullen dan 
ook altijd onze zegen krijgen. 
Het kan de eenheid van de 
Nederlandse literatuur alleen 
viaar ten goede komen wan-
7ieer we hier in het zinden 
geregeld kunnen kennis m.a-
hen met de prodvkfies van 
boven de staatsgrens. 

Maar ! Wanneer we vast
stellen dat die kulturele uit
wisseling een éénrichtings
verkeer dreigt te worden, en 
tvanneer we vandaag 5 mei 
nog altijd ivachten op het 
eerste toneelwerk van Vlaam
se bodem, dan kan zoiets on
ze zegen helemaal niet meer 
krijgen. En we geloven.niet 

.dar Vlaanderen anno 1962 
niet in staat is een prczenta-
bel TV-spel te leveren. We 
geloven het niet, en we ziil-
ie» het nooit geloven ! 

Wat nu heb stuk van D.F. 
'Frank zelf betreft, het iverd 
ons door Ko van Dijk en 
Hans Tiemeyer op een meer 
dan voortreffelijke wijze ge
bracht. Het icerd trouicens 
speciaal voor Ko van Dijk ge
schreven. Beide auteurs ge
loofden in hun rollen, dat zng 
men zo, en ze speelden hun 
teksten dan ook doorvoeld, 
zonder het tragische ervan te 
overdrijven, maar ook nooit 
oppervlakkig. Teddy Schaank 
(Tony) speelde haar rol op 
sommige ogenblikken mis
schien'wel iets te koud, ze 
bleef voor de rest toch. steeds 
aanvaardbaar. 

Louter technisch gezien 
liep de televizering van het 
stuk bijzonder viot van sta
pel. Bepaald viislukt echter 
was Harry's veel te lange 
tocht doorheen de studio, na
dat hij zijn partner nog eens 

A i-oiitinen voor de jeugd : Haiifa. 

opnieuw op het scherm had 
gezien. De scène was gereali-
zeerd met één enkele terug
rijdende kamera. We hadden 
die monotone sekwentie liever 
gezien ofwel in blijvende 
close-up, ofwel gebroken door 
het gebruik ran een tweede 
kamera. 

Voor de rest, we herhalen 
het, een bijzonder vlotte rea-
lizatie ! 

VIJGEN NA PASEN 
Zelfs de ergste pessimist 

zal toegeven dat er in de 
Vlaamse TV iets veranderd is 
op gebied van kabaret- en re
vue-teksten. Waar we het 
vroeger onveranderlijk moes
ten stellen met teksten, zout
loos als kraantjeswater en via 
het rode, gele en blauwe hak
mes kapot-gecensureerd, kan 
men zich het laatste jaar op 
geregelde tijdstippen verheu
gen in een programma, voor
zien van de nodige alluzies op 
binnenlandse onhebbelijkhe
den en eigentijdse politiekers. 
« Vijgen na Pasen » was een 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• Z O N D A G 

15 00 • Reisroutes : met Miei De-
keyser naar Granada — 15 30 • 
Panorama — 16 00 : De Griekse 
Koninklijke Pamihe (montagefilm) 
— 16 30 Eurovisie : Zweedse volks
liedjes en volksdansen — 17 00 tot 
17 20 • Klein, klem kleuterke — 
19 00 : Losgelaten spoken (film-
klucht met Stan Laurel en Oliver 
Hardy) — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Het manneke — 20 30 : Cir. 
cusprogramma —21 30 : Sportweek
end — 21 55 : Festival (een selectie 
van bekroonde korte films)—22 40 
Tweede nieuwsuitzending 

• M A A N D A G 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 
Twee tekenfilmpjes —.19,45 : Zoek
licht — 20 00 . TV-nieuws — 20 25 
Het manneke — 20 30 • Ballet voor 
debutanten — 2100 . NTS : Rudi 
Carrell-show — 21 40 Vergeet niet 
te lezen (Auteurs te gast in onze 
studio) — 22 10 'Tweede nieuws
uitzending 

— 19 30 : Autorama — 20 00 :TV-
nieuws — 20 25 : Het manneke — 
20 30 : Schipper naast Mathilde — 
21 10 : Ten huize van Piof. Dr 
Bubsens — 22 00 : Aangename ken
nismaking met Lemberge (bij Gent) 
•— 22 30 . Tweede nieuwsuitzending 

• D O N D E R D A G 
19 00 • Tientrkianken—19 30 Tele, 
taalles (Beter Nederlands voor lede-
r? ki)ker) — 20 00 : TV-nieuws — 
20 30 Ieder zijn waarheid (politiek 
debat over actuele problemen) — 
2100 • Filmtribune • voorstelling 
van «Danse de mort» van Marcel 
Cravenne naar August Strindberg 
— 22 30 Taptoe : optreden van 
Het Luxemburgs Kwartet : pro
gramma- Kwartet voor snaren (An-
tonm Dvorèk) — 22 50 : Tweede 
nieuwsuitzending 

• V R I J D A G 

• D I N S D A G 
19 00 • Gastprogramma : De Soci
alistische gedachte en actie—19 30 
Mickey Mouse Club — 20 00 : TV-
nieuws—20 30 • Speelfilm : Wenen 
stad van mijn dromen (Wien, du 
Stadt meiner Traume) — 22 00 : 
Mensen en beelden : La belle épo
que (een uitzending over architect 
Horta) — 22 45 • Tweede nieuws
uitzending 

• W O E N S D A G 
15 55 tot 16 40 : Eurovisie : Repor
tage van de voetbalwedstrijd Enge
land - Zwitserland, uit he tWem-
bleystadion te Londen — 17.00 tot 
18 00 • Kom toch eens kijken — 
19 00 . Mijn vriend Flioka (4e afl ) 

19 00 Religieus programma—19 30 
Penelope — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 : Het manneke — 20 30 NTS' 
De grote veroveraar (Adventure 
story) • Spel door Terence Rattigan 
— 22 50 • Première (filmnieuws en 
iieuwe films) — 23 35 • Tweede 
-̂  «uwsuitzendmg 

• Z A T E R D A G 
14 55 tot 16 35 : BBC : Reportage 
van de finale voor de beker van 
Engeland rugby uit het Wembley-
stadion te Londen—17 00 tot 18 00: 
Kom toch eens kijken • wederuit
zending van het jeugdprogramma 
van 9 mei — 19 00 : Folklore : De 
Vlaamse haard — 19 30 • Echo — 
20 00 : TV-nieuws — 20 30 : Dennis 
O'Keefe-show (4e afl ) — 2100 : 
Waag je kans — 22 00 : Zonder 
grenzen (No boundary) (gefilmd 
varlétéprogramma) — 22 55 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

veidere stap in de goede rich
ting. Alleen al hierom zwaai
en we het wierookvat voor de
ze realizatie van Anton Pe
ters. 

Qua afwerking en presen
tatie kregen we nooit veel re
den tot klagen. 

Jeanine Schevernels was er 
terug bij, dus moest het ivel 
een goed programma worden. 
Vooral wanneer ze in een ma-
trozenpakje wordt gestopt is 
het sukses verzekerd ! 

Voor de rest zouden we An
ion Peters willen vragen in 
het vervolg de « Vlaamse 
Leeuw •» maar met rust te la
ten. Die slaapt nu toch al zo 
tang... / 

OVER 2 5 JAAR 
Wanneer het er op aankomt 

nieuwe programma-formules 
te vinden zijn ze in Bitssum 
altijd een beetje spitsvondiger 
geweest dan in eigen Vlaam
se TV-studio's. Vorige maan
dag kon al loie op de NTS had 
afgestemd, Uw dienaar was 
daar ook bij, hiervan nog eens 
een bewijs krijgen. We be
doelen : « Over UJ jaar »., 

Naar aanleiding van het 
zilveren huwelijksjubileum 
van het Nederlands vorsten
paar hadden ze de samenstel
ling van een amusementspro
gramma overgelaten aan de 
goede zorgen van elf echtpa
ren, die over 25 jaar ongeveer 
gelijktijdig als koningin Ju
liana en prins Bernard in het 
gekende bootje waren gestapt. 
In een voorafgaandelijk kort 
interview vroeg men hen wat 
ze wensten op hun scherm te 
krijgen, en dat iverd dan tel
kens een kort shoio-nummer. 

Het geheel was uiteraard 
een zeer afgewisseld program
ma. De voorkeur van elf echt
paren kan ook zeer uiteenlo
pend zijn. Maar omdat de 

nummeis nooit lang duunL u, 
en omdat men voortdurend bij 
andere mensen terechtkwam, 
werd het een zeer vlotte 
avond. We hebben het ons 
helemaal niet beklaagd eens 
een avondje over de grens te 
zijn gewipt. Zeker niet ! 

1 MEI 

Eén paar weken geleden be-
Idoeg het « Parochieblad » er 
zich over dat de Vlaamse TV 
niet altijd een volmaakt 
klankbord voor de kerkelijke 
Goede Week-stemming was 
geweest. Op de redakties van 
de rode bladen zuUen de jon
gens van dienst zich voor het 
vullen van hun kolorrvmen in 
elk geval aan dit katoliek ge
weeklaag niet kunnen inspire
ren, icant hun broeders in 
TV-dienst hadden icel dege
lijk gezorgd voor een socia
listische stemming rond het 
1 mei-feest. 

Het begon reeds op zondag
avond met Heyermnns zee
mansdrama « Op Hoop van 
Zegen *. De Trmandagavond 
werd de reeks verder gezet met 
een sociaïle film van Pietro 
Germi : « Het rode Signaal », 
en dat alles kulmdneerde dan 
op 1 viei zei f in een suite van 
arbeidersliederen en -dansen 
in het teken van de vrede : 
« Pro homine honae volunta
tis ». 

Heyermans' « OP HOOP 
VAN ZEGEN » is een te be
kend werk om er veel ivoorden 
aan te wijden. Het is een sterk 
stuk, en wanneer het gespeeld 
wordt zoals zondagavond het 
geval was, dat wil zeggen op 

een bijna perfekte wijze, dan 
zorgt dit « socialistisch » to
neelwerk zelfs voor een aan
grijpende avond. Ook al is 
het nu.reeds meer dan vijftig 
jaar oud ! 

Over « HET RODE SI
GNAAL » zeggen we niets, 
kunnen we ook niets zeggen 
omdat We dan onze antenne 
naar het noorden hebben ge
licht. 

Wat daar te zien teas vindt 
de lezer ergens anders op de
ze bladzijde. 

Wat Lode Hendrickx en 
Hernfian Vereist ons dinsdag
avond onder de titel « PRO 
HOMINE BONAE VOLUN
TATIS » te zien en te horen 
hebben gegeven, daarover 
wensen we wel een en ander 
ie zeggen, zij het dan ook met 
zo toeinig mogelijk woorden. 
We willen beiden vooraf ge
lukwensen. Ze hebben de 
Vlaamse TV inderdaad een 
realizatie geschonken, die 
waard is aan Eurovisie te 
worden afgestaan. In tegen
stelling met leat naar Mon-
ireu.t wordt gestuurd, is dit 
wel degelijk een tverk op in
ternationale hoogte. 

Ook toie zich niet kan ver*' 
zoenen met het materialisme 
van het programma, moet er
kennen dat er geest en poëzie 
steekt in deze ballade. Wat 
ons persoonlijk het meest 
heeft verheugd was het anti-
viilitariMiscli, lied : « Mes
sieurs, les bons apótres ! it. 

We hopen echter dat onze 
kinderen niet meer verplicht 
zullen zijn zulke verzen op 
muziek te zetten ! 

J.V.B. 

Uit : « Het rode signaal ». 

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

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 LEUVEN 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er Dortmunder THIER, 
de echte Dortmunder 

met de TWEE HERTJES ! 
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SPRONG IN HET ONBEKENDE 
Na de kadastrale perekwekatie te hebben doorgrond, ver

duldige lezer, wil ik in vogelvlucht de voornaamste kenmer
ken der eigenlijke fiskale hervorming overschouwen. Het is 
onnuttig deze in detail te on derzoeken, vermits de talloze 
amendementen nog ettelijke veranderingen zullen veroorza-
nen aan het wetsontwerp. Voor het ogenblik wordt het, zoals 
u weet, door de kamerkommsisie van financiën behandeld in 
een geforceerd tempo. Sommige kommissieleden, zoals de heer 
De Saeger, vertonen dan ook tekenen van geestelijke over
spanning... 

In principe is deze wijzi
ging zeker gezond : de af
trekbaarheid was immers 
voornamelijk een voordeel 
voor de grote inkomens; an-
derszijds ontstond hierdoor 
dikwijls een onrechtvaardige 
toestand, zo bv. In het begin 
van een uitbating, waar nog 
geen belastingen betaald 
waren, of bij stopzetting van 
een bedrijf, waar de tijdens 
het laatste jaar betaalde be
lastingen niet meer konden 

slechts volgende verminde
ring mogen toepassen : 

20 % met minimum van 
7.500 voor lonen tot 75.000 P; 

15 % met minimum van 
15.000 voor lonen van 75.000 
tot 300.000 F; 

10 % met minimum van 
45.000 en maximum van 
60.000 voor lonen boven 
300.000 F. 

Voor de bezoldigingen van 
beheerders, kommissarissen 

nieuw prijsgegeven, en zal da 
enige belasting volgens pro
gressief tarief worden toege
past op de samengevoegde 
inkomsten der echtgenoten. 
Hieruit spruit natuurlijk een 
zeer zware belastingverho
ging voort. Zij wordt ver
zacht door het voorzien van 
een aftrok van 40 % van het 
bedrag der bedrij f sinkomsten 
van de vrouw met een mi
nimum van 17.500 F en een 
maximum van 25.000 F (het-

In Hoofdstuk II van het 
eerste (inleidende) deel van 
dit ontwerp, s taan de grond
beginselen van de hervorming 
netjes onder elkaar. En, mij
ne duurbaren, nu staat daar 
een zinnetje bij dat voor al
les onze aandacht trekt : 

« (de hervorming moet) bij
dragen tot de sanering van 
de staatsfinancién hoofdza
kelijk door de opbrengst die 
het gevolg moet zijn van een 
betere bela^-tingheffing ». 

Dat we dus meer zullen 
moeten betalen, daarover laat 
de minister geen twijfel be
staan. . . het is enkel de vraag: 
wie ? We hebben gezien dat 
door de kadastrale perekwa-
tie het voornamelijk de klei
ne belastingplichtigen zijn 
die het gelag betalen, en 
zulks verplicht ons eerder 
pessimistisch te zijn over het 
sociale karakter van de fis
kale hervorming ! M.i. moet 
niemand op belastingvermin
dering rekenen. 

1) Grondbeginsel : 

De globale belasting op 
inkomen van natuurlijke 
personen. 

De vijf belastingen die wij 
nu kennen nl. de grondbelas
ting, de mobiliènbelasting, de 
bedrijfsbelasting, de aanvul
lende personele belat-ting en 
de nationale crisistaks, wor
den vervangen door een enige 
belasting. 

Men zal dus alle inkomsten 
samentellen, of ze nu voort
komen van aandelen, van 
winsten of lonen, of van de 
waarde van eigendommen, 
en op deze grondslag is, vol
gens een enig barema, de be
lasting verschuldigd. 

Zulks betekent naturlijk 
een zeer grote vereenvoudi
ging zowel voor de schat-
plichtigen als voor de admi
nistratie. Maar wij moeten 
hier onmiddellijk aan toe 
voegen dat een groot deel 
van deze vooruitgang wordt 
te niet gedaan door het be
houden van voorheffingen 
waarvan het gebeurlijk over
schot niet terugbetaalbaar 
is (zie nrs 6en 7 hierna) . Im
mers blijve-n, in de praktijk, 
de grondbelasting en de mo
biliènbelasting hierdoor be
staan. 

Het barema zal als slot van 
onze bijdragen worden ge
publiceerd; men zal vaststel
len dat het progressief is 
(d.i. volgens een stijgende 
aanslagvoet), dat het inko
men belastbaar is vanaf 
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25.000 F, en dat de percen
tages tot maximum 55 % be
lopen. 

2) De belastingen zijn niet 

meer aftrekbaar : 

Thans mogen de betaalde 
belastingen (ten minste ge
deeltelijk) van het inkomen 
worden afgetrokken; zij wor
den gelijkgesteld aan de an
dere bedrij f sonkosten. Dit 
wordt doó^ de fiskale her
vorming afgeschaft. De ba
rema's werden herzien, reke
ning houdend met de verho
ging der bedrij f sinkomsten 
welke hierdoor wordt veroor
zaakt, zodat praktisch geen 
zwaardere belastingdruk zal 
ontstaan. Zegt m.en... 

FISKALE HERVORMmC 
EN KADASTRALE PEREKWATIE 

gerecupereerd worden. Ten 
slotte betekent deze hervor
ming een vereenvoudiging 
voor de aangifte en de kon-
trole van de inkomsten. In 
het buitenland werd trou
wens het principe der aftrek
baarheid in het algemeen 
prijs gegeven. 

Voor de loontrekkenden 
brengt dit mede, dat zij, in 
plaats van zoa's voorheen 
25 % van hun loon af te 
trekken als forfaitaire be
drij f sonkosten (belastingen 
inbegrepen), voortaan 

of vereffenaars : 5 % met 
maximum van 60.000 F. 

Het forfait is niet meer 
van toepassing voor de vrije 
beroepen. Dezen dienen dus 
voortaan hun bedrij f sonkos
ten te bewijzen zoals de han
delaars. 
3) Samenvoeging van de in

komsten der echtgenoten : 
Nadat, vooral onder druk 

de socialisten, de inkomsten 
van man en vrouw afzonder
lijk (en dus tegen voordelige 
tarieven) werden belast, 
wordt nu dit beginsel op-

geen dus een zeer laag ma
ximum betekent). De belas
tingverhoging blijft dus sub
stantieel bestaan. 

Voor de zelfstandigen mag 
een zelfde bedrag worden af
getrokken voor het gedeelte 
van de winsten of baten dat 
wordt toegekend aan de me
dewerkende echtgenoot die 
persoonlijk geen bedrijfsin-
komsten geniet. Dit gedeelte 
zal niet meer worden beperkt 
tot 50.000 F zoals thans het 
geval was. 

ST, 

Middenstsindsrubriek 
VOOR SOCIALE 
PROGRAMMATIE 

.Middenstand : niet alle paarden krijgen naver. 

Het is geen pretje op een 
spreekuur, bejaarde en be
rooide middenstanders te 
moeten te woord staan. 
Zij lijden kennelijk ge
brek, deze luidjes. Zij zijn 
eigenaar van een arbei
derswoning, met een offi
cieel kadastraal inkomen 
op papier, zij hebben een 
hypoteekje. dat hen jaar
lijks een paar duizend 
frank opbrengt, en nog 
een paar « stukken ». En 
dan krijgen zij een royaal 

pensioen van 300 a 400 F 
per maand. De koopkracht 
van hun spaarcentjes is 
gezakt tot minder dan een 
vierde, door de gestadige 
waarde vermindering van 
het geld. Zij zijn kleine 
ambachtslieden geweest. 

Schrijnwerkers- of schil-
dersbazen of zo iets, en 
zij hebben pensioen be
taald voor hun gasten. 
Deze gasten zijn nu wel
stellend met hun pensioen 
in vergelijking met hen

zelf. Zij waren vroeger 
welstellend toen zij nog 
hard konden berken. 
Langzaam en bestendig 
zijn zij afgegleden naar 
de toestand van paria. Het 
is allemaal gebeurd zon
der dat zij het merkten. 
Zij hebben zich nooit, zo 
hun oude dag kunnen 
voorstellen, deze bejaar
den. Het is niet opbeurend 
zulk bezoek, en nutteloos 
voor de bezoeker. 

Wij hebben herhaalde
lijk gewezen op de nood 
van de bejaarde zelfstan
digen. Wij moeten niet 
wachten op besluiten van 
de werkgroep tot onder
zoek van het sociaal sta
tuut van de zelfstandigen 
— die met officiële druk
te door 3 ministers plech
tig werd aangesteld — om 
te weten dat de huidige 
sociale voorzieningen be
schamend ver onder de 
noden blijven. 

Niet alleen de pensioe
nen, maar eveneens de 
kinderbijslagen zijn vol
komen ontoereikend 'De 
ziekte en invaliditeitsver
zekering dient hoogstno-
dig hervormd en aan de 
noden aangepast. 

Wij zijn herhaaldelijk 
opgekomen voor een rui
mere en rechtvaardiger 
sociale politiek, waar niet 
alleen aan de werknemer, 
maar ook aan de zelfstan

dige wordt gedacht. Niet 
ten koste van de arbeiders 
van de bedienden, ten 
koste van de winsten der 
naamloze geldmachten. De 
zelfstandigen, zowel als de 
werknemers moeten deel 
hebben aan de economi
sche expansie. Dat is een 
eis van de rechtvaardig
heid en een verplichting 
van de gemeenschapszin. 

Wij verwachten dat de 
aangestelde werkgroep 
geen ministrieel handig
heidje is om de midden
standers te sussen. Wij 
zullen uiterst waakzaam 
zijn. 

R. Mattlieyssens. 
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Braban 
^1Ê 

\ 
uET minder dan acht Vlaam

se randgemeenten wil Gilson, onder het mom 
van faciliteiten en bescherming der minderhe
den, openstellen voor de verfransende kolonisa
tie : Wemmei, Strombeek-Bever, Kraainem, 
Wezembeek-Oppem, Linkebeek, St. Genesius-
Rode, Drogenbos, Dilbeek. 

'ET IS met genoeg dat ae uni
taire verf ranste Belgische staat sinds 1830 zijn 
verfransende hoofdstad heeft ingeplant midden 
in Vlaams Brabant. Het is niet genoeg dat nog 
in 1954 drie nieuwe gemeenten werden genaast: 
Evere, Ganshoren en St. Agatha-Berchem onder 
de belofte een statuut voor Brussel uit te wer
ken. Dat zou de laatste toezeggjing moeten 
zijn aan de hoofdstedelijke \erfransingswoede, 
aldus het Harmelcentrum. Van dat statuut voor 
Brussel is echter niets in huis gekomen, en nog 
maar pas was die nieuwe buit verteerd (franse 
binnendiensten in twee van de drie gemeenten) 
of men heeft, in de roes der Wereldtentoonstel
ling en van de Brusselse kandidatuur voor Eu-
ropa-hoofdstad, weer uitgezien naar een nieuwe 
buit op grond van een nieuwe sirenenzang : het 
lied der faciliteiten en gastrechten. 

waarheid is dat Brussel 
zich niet neerlegt bij zijn rol van nationale 
hoofdstad die voor beide landsdelen een stimu-
Idns en een bron van veiligheid zou betekenen. 
Brussel wil in zijn leidende kringen geen eer
lijke tweetaligheid. Het wil geen tweelinghoofd-
stad zijn. Het droomt van een Brusselse gemeen
schap die zich zou uitstrekken tot aan de gren
zen van het arrondissement Brussel. De Brus
selse elite meent dat de Vlamingen goed genoeg 
worden onthaald in hun hoofdstad die ons eerst 
door het unitaire België ontfutseld werd en offi
cieel nog overwegend Vlaams was tot aan de 
eerste wereldoorlog Het Nederlands bleef er 
echter gebannen en blijft nog gebannen uit de 
Brusselse Gemeentehuizen en het tweede ont
werp Gilson brengt hierin geen wezenlijke ver
andering. 

' JV nu strekt de hoofdstad als 
een inktvis haar vangarmen uit naar een kolo
nisatiegebied in de randgemeenten, dat zo groot 
is als de helft van de huidige hoofdstad. Boven
dien zouden volgens het tweede ontwerp Gilson 
alle gewestelijke diensten waartoe de randge
meenten behoren faciliteiten moeten verlenen 
over het gehegl van hun ambtsgebied ! 

XH 'I AAR gaat dat eindigen ? Zelfs 
Van den Boeynants heeft destijds op een kies-
meeting te St-Pieters-Jette verklaard dat de 
acht randgemeenten van Brussel maar een 
etappe waren naar een verdere verfransing. De 
verdere uitbreiding van Brussel dient veeleer te 
geschieden in het raam van een groots geziene 
politiek van ruimtelijke ordening met eerbiedi
ging van het Vlaams en Waals karakter van 
Vlaams en Waals Brabant. 

K l-i R is maar één oplossing om 
van Brussel een waarachtige hoofdstad te ma
ken en om de verfransende Brusselse machts
wellust voor goed in te dijken. En dat is het 
federalisme. Brussel dient een federale hoofd
stad te worden waar Vlaanderen en Wallonië op 
organische wijze gelijke rechten bezitten en 
waar de twee gemeenschappen zich gelijkelijk 
en normaal kunnen ontplooien, in kontinuiteit 
met Vlaanderen en Wallonië. 

' LAAMS-BRABANT zelf dient 
na uitlichting van Nijvel en Brussel als een vijf
de volledig Vlaamse provincie opgenomen in een 

zelfstandig federaal Vlaanderen, dat zijn eigen 
lot zelf bepaalt en zijn volle gewicht op organi
sche wijze kan laten gelden te Brussel. 

Î LLEEN een zelfstandig, fede
raal Vlaanderen kan aan de Vlaamse gemeen
schap op haar gebied de veiligheid en zekerheid 
geven die ons toelaten een open-deur-politiek 
te voeren en op menswaardige wijze binnen te 
treden in de Europese gemeenschap. Het moet 
gedaan zijn met van Vlaanderen het arbeids-
reservaat te maken van Wallonië en Brussel en 
van de ons omringende landen Frankrijk, Duits
land en Nederland. 

ILLEEN het federale kader zal 
aan ons volk een bestuurlijke en politieke rugge-
graat schenken en ook een economische struk-
tuur die moeten toelaten de volle maat van 
menselijke ontplooiing en sociale waardigheid te 
verwerven. 

I NDIEN we nog een stuk van 
Vlaams Brabant moesten prijsgeven aan de ver
fransing van een verraderlijke en onwaardige 
hoofdstad, zal het probleem steeds verder kan
keren en zal Vlaanderen op de duur niet meer 
opgewassen zijn om de strijd aan te kunnen. 
Het zal weer teruggedrongen worden in een po-

door D. Deconinck 

sitie van menselijke en sociale minderwaardig
heid waaruit we nog niet volledig bevrijd zij^. 
Het lot van gans Vlaanderen wordt gespeeld te 
Brussel en in Vlaams Brabant. In Brabant be
gint de terugweg der Vlaamse Beweging of gaan 
we naar de voltooiing er van. Gans Vlaanderen 
voelt die tweesprong aan en staat als ééh man 
achter Vlaams Brabant. 

'E federale landdag van 3 juni 
a.s. te Asse in Vlaams Brabant moet een mijl
paal worden in de federale opbouw van Vlaan
deren. Laten we tonen aan iedereen in binnen-
en buitenland dat ons volk zich hiervan bewust 
is : het federale Vlaanderen bouwt aan zijn toe
komst, bouwt voor zijn veiligheid, bouwt aan 
zijn welvaart en bouwt voor Europa. 

Zefelfabriekf 
Boterberg 

LEDEZIJDE LEDE 

Alleenverdeler 

Engel & C° 
Eigen orodukt ie 

Uitgebreid gamma 
Aan hu i ] geleverd 

Prospektus 
op verzoek 

TEL (0531 225.60 

Vooi leden 
en abonneei 

Volksunie 
20 •/, KORTING 

Grote keus 
GLAZEN en MONTUREN. 
Grotis voor vei .ekerden 
Herstellingen in eigen werki iu ls 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Optieker — 
Kerkstraat, 58 - ANTWERPEN 
(Lef a u b op het i iu isnummer) 

Telefoon : 35 86.62 
10 % kort ing op vertoon dezer 

KOOP NU EN SPAAR GELD 

Huis Magda 
Hoogs t raa t 15a - 17, A n t w e r p e n 

Te le foon: 32 .90 .47 
• 
Slaap- en Eetkamers - Salons - Amerikaanse keu
kens - T.V - Radio - Lusters - Wasmachines -
Gasvuren - Ijskasten - Stoven, enz 

AANDACHT : 
Bi] aankoop vanaf 100 F ontvangt ü een geldbon 
ter waarde van 5% van de aangekochte waren, 
ledere maand worden er twee artikelen aange
boden aan een uiterst lage prijs. 

DEZE MAAND 
1 RELAX-ZETEL ^ Q S ^ ' ^ 
1 GAsvuuR 2 9 0 0 r 

OP de andere artikelen van 10 - 20% vermindering 

SENSATIE Ter gelegenheid van Pasen : bij aankoop van een eet- en slaapkamer 

EEN SALON OF GASVUUR OF WASMACHINE G R A T I S 
VOOR AL DEZE VOORDELEN SLECHTS I VOORWAARDE: LID ZIJN v. d. VOLKSUNIE 

KASTKLAAR 14,50 F per k i lo 

HALFKLAAR 12,50 F per k i lo 

WINDDROOG 7,50 F per k i lo 

20 7o kor t ing voor proefwas 

Voor dienst kastklaar 

en halfklaar 

Paardenmarkt, 20 

Antwerpen 

Tel. 32.27.12 

tHouder van een technisch 

v/asbrevet • Cenetra » 

waarborg voor m in imum sleet 

en hoge wi theidsgraad. 

Voor lezers en toekomstige lezer* 

van da Volksunie, voor 

Antv/erpen en randgemeenten, 
ook na 6 uur '< avond*. 
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