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AAN
ONZE
ABONNEES
Binnen enkele dageen zal de
postbode de kwijting aanbieden voor de 3 maandelijkse
en de halfjaarlijkse abonnees
Wij hopen op een gunstig
onthaal. Bij uw afwezigheid
gelieve uw huisgenoten te
verwittigen daar de kwijting
slechts één maal aangeboden
wordt.

HALT AAN DE ROOF !
De taalwetgeving ingekleed in de drie wetsontwerpen
tot wijziging van de vooroorlogse wetgeving kan op
talrijke punten niet aanvaard worden door het Vlaamse
volk. In die geest heeft het hoofdbestuur van-de Volksunie
volgende motie goedgekeurd :

MOTIE

VAN

Het hoofdbestuur van de
Volksunie :
'— stelt vast dat de drie
wetsontwerpen tot wijziging van de vooroorlogse
taalwetgeving die door de
regering, mede door de
Vlaamse ministers goedgekeurd werden en bij het
parlement ingediend, op
essentiële punten voor de
Vlamingen totaal onaanvaardbaar zijn;
»- stelt vast dat deze drie
wetsontwerpen in sommige bepalingen eenzelfde
doel nastreven, dat voor
de regering essentieel is
volgens herhaalde verklaringen afgelegd door minister Gilson, de bescherming en het verschaffen
van een wettelijk statuut
aan taalminderheden, in
feite de franssprekende
minderheden
in
het
Vlaanfse land;
•— klaagt aan dat het grondbeginsel van de vooroorlogse taalwetgeving, de

ASSE :

DE

fransspfeteilaen aie weigeren zich aan te passen
aan hun Vlaamse omgeving in een ganse reeks
Vlaamse gemeenten;
verwerpt met de grootste
beslistheid het tweede
wetsontwerp Gilson dat
meer belang hecht 'aan
uitzonderingsbepalingen
ten voordele van associale
franssprekende
minderheden dan aan de bescherming van het Vlaams
karakter van eeuwenoude
Vlaamse gemeenten die
door het Franse taalimperialisme bedreigd worden:
klaagt aan dat dit wetsontwerp aan de Franstaligen, die geen 40 % meer
vertegenwoordigen bij de
jongere bevolkingslagen,
bestendig 50 % van de
ambten in de staatsdiensten wettelijk waarborgt
in het nadeel van de meer
dan 60 % Vlamingen;
verwerpt met
veront-

NEEN

taalhomogeniteit van het
Vlaamse land, op gevaarlijke wijze in het gedrang
gebracht wordt en ondermijnd, voornamelijk in
de bedreigde gebieden, dat
deze nieuwe taalwetgeving aldus het in standhouden van de sociale
taalgrens in de hand
werkt en het Franse taalimperialisme aanmoedigt;
schandvlekt de gebiedsroof
ten
nadele van
Vlaanderen door het eerste wetsontwerp Gilson
en de invoering van faciliteiten ten behoeve van

V.U.

GILSON

waardiging de oprichting
van Franse kaste-scholen
in het Vlaamse land door
het wetsontwerp LarockVan Elslande, waarbij
dient aangeklaagd de valse schijn-wederkerigheld,
vermits de modaliteiten
(oprichting op verzoek
van een aantal ouders)
zo zijn gesteld dat deze
bepalingen alleen in het
Vlaamse land zullen ingeroepen en toegepast
worden;
stelt de houding aan de
kaak van de Vlaamse
mandatarissen van de re-

gerende partijen die hun
steun en hun vertrouwen
niet onttrekken aan een
regering en Vlaamse ministers
die
dergelijke
wetsvoorstellen goedkeuren en indienen in het
parlement;
- roept de ganse Vlaamse
gemeenschap op om zich
eensgezind en krachtdadig te verzetten tegen de
geplande
ondermijning
van de vooroorlogse taalwetgeving op essentiële
punten, om alle gevaarlijke en door niets te wettigen kompromissen radi' kaal te verwerpen en de
strijd voort te zetten voor
de gaafheid en de onaantastbaarheid
van
het
Vlaamse volksgebied;
- besluit de strijd tegen de
regeringspolitiek met verdubbelde krachten door
te voeren en de vierde
federale landdag in het
teken te stellen van de
beveiliging van de Vlaamse gemeenschap.
BRUSSEL : STADHUIS
OOK DAA!=I SCHOON
WEER MAKEN...

SCHOON WEER MXREN
OP 3 JUNI : VIERDE FEDERALE LANDDAG TE ASSE.
ALS ER ÉÉN LANDDAG IS DIE IN HET TEKEN STAAT VAN
HET FEDERALISME, DAN IS HET D E Z E . MEER DAN OOIT
MOET HET BEWUSTE VLAANDEREN DOOR EEN GROOTSE
DEELNEMING DAAR TE ASSE AAN DE RAND VAN DE BEDREIGDE VLAAMSE GEMEENTEN LATEN ZIEN DAT HET ONWRIKBAAR
OP DE HOMOGENITEIT
VAN HET
VLAAMSE
GRONDGEBIED STAAT EN GEEN TOEGEVINGEN DULT.
SCHOON WEER OF GEEN, WIJ MOETEN 'T SCHOON WEER
ZELF MAKEN, ZOWEL TE ASSE ALS TE BRUSSEL. WANT
PAS ALS WIJ HET BESEF HEBBEN VAN ONZE MACHT, ALS
WIJ DE DURFKRACHT HEBBEN NEEN TE ZEGGEN AAN
HEN DIE ONS GEBIED WILLEN ONTROVEN. DAN PAS ZULLEN WIJ TEN VOLLE ERKEND WORDEN EN ONZE EISEN
IN VERVULLING ZIEN GAAN
ASSE, LANDDAG VAN DE DAAD. ETAPPE NAAR DE TWEEDE
MARS OP BRUSSEL VAN 21 OKTOBER AANSTAANDE!
DANIEL DE CONINCK
VOLKSVERTEGENWOORDIGER
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IEDER ZIJN WAARHEID

RAAK

De heb volgende brief geschreTen aan de B R T :
W a a r d e Redaktic,
Daar ik steeds maar ^ruchteloos
cit te wachten op de werkelijke
waarheidsgetrouwe
uitze'iding
« Ieder zijn waarheid », in dewelke ook de spreekbuis van 180.000
Vlaming-en zou vertegenwoordigd
lijn. namelijk de Volksunie, begin
ik Ie geloven wat er verteld wordt
d a t uw onafhankelijkheid tegenop T de drie traditionele partijen
ir ar heel betrekkelijk Is
tVaar blijft de in daad omge«ette beslissing van uw beheerraad
h eromtrent'.'
Laat dan liever die uitzending
ter zijde, want in h a a r huidige
vorm is zij een kaakslag aan iedere waarheidslievende kijker.
Ik ben echt nieuwsgierig, wat II
«uit uitzenden over de 4de Federale Landdag, die plaats vindt op
S juni aanstaande te Asse
Een uitvoerige uitzending dringt
«ich op, gezien h e t aantal deelnemers (wel 10 tot 15.000) en ook
nog als men rekening houdt met
de betoging door de M.P.W te
Luik op louw gezet, die breed\oerig is wcergege\en geweest, inbegrepen een vraaggesprek met de
leider dezer bewegmg Andre Renard.
Dat een %raaggesprek met een
Vlaams
nationalistisch
leider,
m a a r in de li]n der rechtvaardigheid ligt, in deze omstandigheden
«tl ter dier gelegenheid, spreekt
van zelfs.
Ik hoop maar dat eens te meer,
duizende kijkers niet zullen ontgoocheld worden op zondag 3 juni.
Tot daar deze brief Ik ben overtuigd, moest de T.V er zo hon
derden ontvangen, dat er spoedig
een ommekeer zou gebeuien.
Alle Volksunie-kijkeis
zouden
daarmee lekening moeten houden
B/H - Eiembodegera.

Vrienden.
Uw « open » brief aan de oude
dame Elisabeth von Wittelsbach
was raak Nochtans geloof ik niet
d a t Elisabeth en haa»- zoon Kaïel
alleen denken aan de kontmuiteit van de dmastie Hun meningsverschil met Boudewijn en Leopold is reëel, dunkt me
Doch
dat is met belangrijk Belangrijk
en jammer is het, dat zovele Vlamingen
de Heer
Paardekooper
goedkeuien wegens zijn
stoute
taal en zijn overdreven C ) bewering « Er zijn geen Belgen », m a a r
tevens eik lid van de dmastie toejuichen dat zich even m Vlaanderen laat zien
Daarmede bewijzen ze dat 132
Jaar België van hen Belgen
tegen wil en dank gemaakt heeft
Of we_l dat ze m e t de m'nste zm
vooi
politieke logika hebben
Want U zijt Unionistische Fedeialisten en dus voorstanders van
een federa'e Belgiscne staat
en
dan moet u
dhr Paaidekoopei
zachtjes terechtwijzen Ofwel zijt
U wat anders. Ach ja, ik weet het,
m de Vlaamse logika zit een sterke dosis sentlm'>n^ en ressentiment
Wat Ik eigenlijk zeggen wou :
Elisabeth weid met rust gelaten
m a a r Paardekooper mag het land
niet meer betreden Achter de eerste staat macht, achter de tweede
niet Vlamingen, als dusdanig hebben nog geen macht in België, zod a t Nederlandeis die als Vlamingen optieden nog geen macht achter zich hebben
Moskou integendeel IS leeds een -macht in dit
land Men lespekteert Moskou s
macht, met het oog op een onzekere toekomst
Een Vlaming, die het huidige
unitar sUsch bewind tegenwerkt,
mag niet veel verwachten Zeker
geen piomoties
W a n t hij
is
« staatsgevaarlijk », hoewel m zijn
fedeialiseiende
aspuaties
geen
m a c h t en dus geen gevaar schui't
— alleen een gekienkt rechtsgevoel Hoe komt dat ? Wel, precies
omdat er geen macht
achter
staat ! Mensen die de Belgische
belangen
haidnekkig
bekampt
hebben bijvooibeeld, wolden gepromoveeid Omdat achter hen de
U S A of de U S S R staan, eventueel via de Uno S n a p t U ' Mensen, die voor rekening van de
Kommunistische Paitij « staatsgevaarlijke » opdi achten hebben
uitgevoerd m verband met Kongo, de Oost-Europese landen, Cuba enz opdrachten m strijd met
's lands verbintenissen tegenover
de Nato en de Europese Gemeenschap
wel, die werden en worden
gepiomoveerd m staatsdienst ' Jawel, en met medeweten van de Minister en de staat&veihgheid die
hun geval grondig k e n t ' Waarom ? Omdat
achter
hen een

IJZERBEDEVAART
Waarde redaktie,
Het vonge -jaar zijn wij met
een groep studenten n a a r de
IJzel bedevaart geweest Alles bijeen hebben wij een goede m d i u k
opgedaan Een zaak heeft ons een
beetje ontgoocheld, n l
dat er
geen meetings voor jongeren waren 's zateidags
El waien er wel enkele m een
Baal, maar lietst van al zouden
vil] ' e e n gaote opsnlucht-meetmg
hebben
Het aantal redevoenngen, de
Bondag na de mis mag en moet
vermmdeid woiden : ander? valt
h e t te lang uit en lu.stert de massa niet meer Enkele spiekers volstaan, maar deze moeten dan zeggen wat er te zeggen is klaar en
nuchter, zondei romantiek.
Wij hopen dat de V U . stappen
In die richting bij het IJzeibedevaartcomitee zal zetten
Een groep studenten - Gent.

Zeteifabriek
Boterberg

ROOS
Dat de Volksunie met h a a r artikelenreeks over de zeemannen roos
heeft getioffen bewijst h e t artikel
m h e t maandblad «Transport» der
B T B , ze slem en er dan maai nog
eens de zwarten bij, de vioegere nazivnenden enz .. m a a r zoigvuldig
vei zwijgen de roden wanneer ze
eens zullen zorgen vooi- de 48-uren
week, iets waaiin alle zeemannen
van laag tot hoog meer belang
steDen dan h u n gezever over zwarten en nazis
Alle Vlaamse zeemannen moeten er dan ook voor zoigen d a t
ze m het buitenland zoveel mogelijk die wantoestanden aanklagen,
ik zelf heb te Flenitra een a a n dachtig gehoor gevonden, en heb
tevens het verschil gehoord met
de Pi-anse zeelieden : 3 m a a n d e n
verlof per j a a r met kostgeld, op
55-jarige ouderdom moet de kapitein op pensioen (8.000 of 10 000
Belgische frank), zo zal men m
Frankrijk geen kapitein aantreffen
gelijk hier waar op sommige schepen, kapiteins van 70 j a a r h e t bevel voeren.
Vlaams zeeman - Tanger.

Prospektus

op verzoek
TEL (053) 225.60
Voor leden
en abonnees
Volksunie
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Het wemige d a t wij aan. nijverheid bezitten is door noeste Vlaamse arbeid tot s t a n d gekomen, m
vele gevallen door uitbuiting. Al
wat er verwezenlijkt werd hoort
toe a a n de gemeenschap.
Het IS de 3 % franssprekende
kaste in Vlaanderen die in feite
regeert. Ze heeft praktisch het
ganse ekonomische leven in h a n den ZIJ maneuvreert de C V P . en
de P.VV. zoals zie wil. Van de
B . S P . hebben wij helemaal niets
te verwachten, die reagegeert alleen op ondel richtingen van Wallonië
De
fiansdolle
dwingelanden
hebben van ons een m o d e m slavenvolk gemaakt WiJ moeten in
onze bedrijven h u n taal spreken.
Wij moeten h u n m a c h t breken !
Ik meen de huidige jonge generatie voldoende t e kennen om t e
weten d a t zij van ongeduld t r a p pelt om de Vlaamse ontvoogdmgsstnjd, waarvoor vonge generaties
veel gestreden en geofferd hebben,
tot een zegevierend emde te brengen
Deze genei atie zal er voor zorgen d a t de Vlaamse gemeenschap
de volledige kontrole over h a a r eigen ekonomisch leven In eigen
h a n d e n zal nemen. Prullen van
wetten die toch omzeild worden is
kwakzalverij; voor smeekschriften
en knievallen is zij te fier.
Vlaamse katholieke progressisten, kameraden van t Links »,
strijdt met ons schouder a a n
schouder voor de totale ontvoogding van ons volk.
B V C - Borgerhout

NAAR DE MIDDELLANDSE ZEE

Anno 1962 Op de « Sooiété Genei ale Metallurgique de Hoboken »
gevestigd nabij Antwerpen, werd
a a n de bedienden de verplichting
opgelegd tijdens de bureeluren
uitsluitend frans te praten Is dit
met onthutsend kameiaden '
Met h e t zwaai d van bioodioof

Uitgave van de v z w
Beizegemstraat

boven h e t hoofd hebben deze bedienden dit bevel genegeerd
Op een ogenblik van de geschiedenis d a t op andere kontmenten
de laatste volkeren h u n ontvoogdingstrijd begonnen zijn, bestaat
er m h e t eerbiedwaardige en wiJze
Europa nog een kolonie : Vlaanderen !
Sedert jaren hebben de ondernemingsraden van h u n lespektievelijke syndikaten onderrichtmgen
ontvangen om bij h u n franse bazen a a n te dringen voor rechtvaardiger taaitoestanden in h u n
bedrijf
Al die initiatieven
studiec»ntrum's en aktie's hebban m a a r een
zeer pover resultaat opgeleverd.
Hier en daar werden m plaats van
eentalig fians, tweetalige dienstnota's gemaakt en ontvangen de
weiknemers reeds eentahg nederlandse loonbriefjes
Als WIJ op die wijze voortgaan
kan het nog wel enkele generaties
duren eer wij ernstige praktische
resultaten zullen zien Maar d a t
geduld hebben wij m e t meer.
Meer en meer, en d a n vooral
door de jongere generatie wordt
de Vlaag gesteld of de Vlaamse
strijd m e t m hoofdzaak een sociale strijd IS, want de taaimuur
in Vlaanderen is levens de geldmuur Het IS dus nodig dat wij met
meer a a n d r a n g onze strijd konoentreren tegen de franskiljonse bedrijven, tegen die fransdoUe feodale heren, die elkaar door dik en
dun steunen tegen de verdeelde
massa.

DE KETENS LOS !
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MACHT staat, die men respekteert
Onze linkse Ministers hebben
veel lespekt voor Moskou, onze
rechtse voor de U S A , onze Franskiljons voor Pi-ankrijk en voor alles wat biJ Frankrijk a a n ' e u n t .
Maar voor de Vlamingen en Nedei landers, die alleen h u n gekrenkt lechtsgevoel uitspreken '
Ach, neen, daar staat geen m a c h t
achter Daarmee doet men wat
men wil, m afwachting dat er zich
een goede gelegenheid voordoet om
ze opnieuw als « mcivieken » te
biandmerken.
Klem recht vennag m e t s tegen
grote m a c h t Moest U m a a r een
holding of een sterke fmantiele
groep achter U hebben, er zou
leeds veel veranderen . Misschien
k u n t ge daarmee beginnen ?
Good luck ' En veel dollars, roebels of francs !
Sinus

V r a a g vrijblijvend om een bezoek
e n U krijgt alle i n l i c h t i n g e n over
onze g r o n d e n in S p a n j e

Beheer : Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1, Tel 11 82 16
Alle klachten
Jaarabonnement : 200 F
Steunabonnement : 500
Abonnement buitenland
A l l e stortingen voor het
Verantw uitg ; Mr F.
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Breng ons een bezoek
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Alle dagen open van 9 tot 9 of op afspraak. •>
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SUKSESVOLLE Z E N D I N G
Ml. EN

zal zich nog de lyrische
persmededelingen herinneren over de economische zending naar de Verenigde Staten enige
tijd geleden.
Officieel stond de zending onder leiding van
Prins Albert, hierin bijgestaan door Prinses
Paola. Maar in feite, zo lieten da regeringskranten (terecht) doorschemeren, kwam het sukses
op het actief van de ondernemende heer Van
den Boeynants, toen minister van Middenstand.
Herhaaldelijk werden wij opgebeurd met berichten over de goede ontvangst van het gezelschap en het grote economish sukses van de
zending. Minister Van den Boeynants was al
even suksesvol in de V.S. als in eigen land. Hij
slaagde erin de Amerikaanse üakenlieden te interesseren voor onze middenstandsbedrij ven, en
deze heren werden dan ook gastvrij uitgenodigd.
En zij kwamen ook nog. Weeral een sukses voor
de bedrijvige middenstandsminister. Er werden
hier tentoonstellingen ingericht, en de bestellingen zouden niet uitblijven, daaraan viel niet te
twijfelen.

E

EN tikkeltje
achterdochtig
door de luidruchtige publiciteit en het daaropvolgend plotse stilzwijgen, zijn wij op zoek ge-

Taalgrens
noorden

in
van

gaan naar de resultaten van het reizend economisch gezelschap. En wij hebben vragen gesteld
aan de huidige minister van Middenstand. Duidelijke vragen. Maar het departement antwoordde beleefd naast de kwestie. Opnieuw vragen.
Opnieuw ontwijkende of halve antwoorden. Het
werd een hele parlementaire vragerij. Er waren
wel 9 tot 10 maanden mee gemoeid, en dan wer-

Middenstandsrubriek
door

deden. Toevallig was ons nu bekend dat de contracterende firma's een percentage moesten afstaan van het bedrag der bestellingen, als delging van de onkosten. Er werd, op onze vraag,
meegedeeld dat dit percentage Z% bedroeg. Zo
konden wij dan het legpuzzeltje in mekaar passen. Uitgaven 1.504.141 F, vorderbare inkomsten
2.375 F. Maar de minister, in zijn grootmoedigheid, vorderde deze schuld niet. Hij zei : dat
kunnen wij niet doen, want er zijn waarschijnlijk firma's die verkocht hebben maar het ons
niet gezegd hebben. Dus ministeriële kwijtschelding voor allen.

Volksvertegenwoordiger
R. Mattheyssens

J

den ons de gevraagde cijfers nog niet meegedeeld. Maar we konden er wel achter komen, met
wat rekenkunde, nadat de gedeeltelijke cijfers
werden losgelaten.

H)ET bedrag der onkosten

werd
geredelijk meegedeeld, het bedrag in totaal
1.504.141 F. Over het bedrag van de bestellingen,
hetdoel van het initiatief, kon helaas niets worden meegedeeld, daar de Amerikanen rechtstreeks hun bestellingen aan de Belgische firma's

A, maar niet voor de belastingbetaler, die zal voor het hele bedrag moeten
opdraaien. Het is zelfs niet zeker dat hij zal getroost worden met de gedachte dat een uitgave
van anderhalf miljoen, een paar tienduizend F
heeft opgebracht. Een reizend economisch gezelschap, maar niet economisch reizend !
En als een sjofel, bejaard middenstandertje
over de verhoging van zijn schamel pensioentje
zou gaan piekeren, dan kan hij onmiddellijk
worden gerust gesteld met de mededeling dat
zijn pensioen uit een andere kas komt. Tenzij
hij zou weten dat wat uit de ene kas wordt vermorst niet in de andere kan terecht komen.

het
Henegouwen

Worden ons ontnoihen : Quatre Vents-d'Hoppe, gemeenten
Mark en Edingen, Kokejane en het noorden van Lettelingen,
vervolgens nog de gehuchten Herbeek en Curé-la-Flute, alsmede Oud-Bakenbos en het Noorden van Waver in Brabant.
Ten slotte nog Hasselbroek in Limburg.

EEN GEBREKKIGE TAALGRENS
Taalgrens

in streek

van Komen
Moeskroen

en

Worden ons ontnomen : het noorden van
Ploegsteert-Waasten,

Houtera,

Komen-ten-

Brielen met verschillende gehuchten, Aalbeke-station, Tombroek en de streek ten no<»den van de grote Spiere.
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DE GROTE MAN
Men zal zich herinneren hoe Theo
Lefèvre reeds vóór de laatste verkiezingen naar Parijs trok om er m e t
dhr Spaak te onderhandelen over de
samenstelling: van een C.V.P.-socialistische regering.

Open brief

Deze regering is er dan gekomen.
Na nauwelijks een jaar is Theo Lefèvre totaal de gevangene geworden v a n
zijn koalitiepartners. Met bijna w e tenschappelijke nuchterheid jagen de
socialisten de C.V.P. t h a n s de afgrond
in.
Het verraad van Theo Lefèvre vóór
de verkiezingen wordt t h a n s zeer
duur betaald door de partij waarvan
hij eens voorzitter was.

DE KONING TE GENT
Tijdens h e t bezoek van de koning te
Gent grepen een paar lichte incident e n plaats. Enkele studenten en a n dere betogers zwaaiden met A m n e s tieborden; een drietal ervan werden
opgeleid.
De verslaggever van
dard » merkte daarbij
schien zijn er geschikter
om zoiets te eisen, maar
schijnlijk bij die jonge
opgekomen ».

de « S t a n op : « M i s ogenblikken
dat is w a a r m e n s e n niet

Voor één maal volkomen akkoord !
Een geschikter ogenblik was bv. h e t
huwelijk v a n de koning. Er zijn de
laatste jaren al heel wat geschikte
ogenblikken geweest van zelfs maar
een schijntje amnestie.
Dat ongeduldige jonge m e n s e n t e n slotte de minder geschikte ogenblikken kiezen is daarbij nauwelijks verwonderlijk.

NOG DE KONING TE GENT
De redevoering van de koning te
Gent stond volledig in h e t teken van
de Vlaams-Waalse verhoudingen. Het
is daarbij niet overbodig er even op
te wijzen dat de koninklijke teksten
h e t imprimatur der regering m o e t e n
hebben, indien zij al niet rechtstreeks
in de Wetstraat zijn opgesteld.
Het is dan ook verwonderlijk te
n o e m e n dat de regering de koning
laat zeggen dat de twee t a a l g e m e e n schappen « elk in h u n eigen k l i m a a t »
t o t ontplooiing m o e t e n komen. Naast
deze koninklijke woorden staan de
daden der regering; zo o.m. de h a l s starrigheid waarmee ze weigert de
volwaardige kulturele autonomie in te
richten.
Woorden — zelfs koninklijke — zijn
in Vlaanderen niet langer meer oorden. Boter moet er bij de vis !

EN NOG DE KONING
I n de toespraak van de vorst werd
gewag gemaakt van de noodzakelijke
vernieuwing v a n h e t institutioneel
kader. Deze hervormingen zouden
nochtans de voornaamste bestanddelen moeten eerbiedigen van h e t pakt
dat alle Belgen in het nationaal kader verenigt.
De koninklijke woorden zijn voor
allerlei uitleg vatbaar. Zowel de unitaristen als de federalisten kunnen
er zich op beroepen.
Eén enkele onnauwkeurigheid e c h ter : 132 jaar lang is het geen pakt
dat ons met onze franssprekende
landgenoten heeft verenigd. Wel een
d i k t a a t ! En daaraan in ieder geval
moet een einde komen.

aan Mw Aheloos
ergens te
BRUSSEL

Mevrouw,
Het behoort nu eenmaal lot de verplichtingen van een
Open-Briefschri]ver, te corresponderen met mensen die men
van haar noch pluim kent. Wat Ui van u weet, is bitter
weinig : gij behoort tot de strijdbaarste matantes van de
P.V.y. Ie Brussel. Ziet gij er uit als een Engelse sufragette
van om en nabij de eeuwwisseling ? Of rolt gij volbloedig
en volboezemig de vergaderingen binnen om in een kort en
kortademig moment al uw stoom af te blazen ? Ik weet het
niet ; ik ken u, zoals gezegd, van haar noch pluimen. Alleszins niet van pluimen want wat het haar betreft durf ik toch
veronderstellen dat het op uw tanden staaf .
Verleden zondag hebt gij, mevrouw, de paraplu gezwaaid
en het woord gevoerd op de buitengewone vergadering van
de Brusselse P.V.V.-federatie. Deze vergadering is er één uit
de reeks die dienen moet om wijlen de liberale partij definitief te begraven en de pasgeboren P.V.V. te voorzien van de
nodige luiers en wat poeder op het achterwerk. Hoofdschotel
op de vergadering was de bespreking van de wijze waarop de
P.V.V.-kandidatenlijsten bij de verkiezingen dienden opgesteld
te worden. En bij dit punt van de dagorde was een amendement ingediend : het Liberaal Vlaams Verbond wenste de
zekerheid te ontvangen dat ergens op een helemaal of half
verkiesbare plaats vertegenwoordigers van de liberale Vlaamse
opinie in de hoofdstad hun kans zouden mogen gaan.
Gij hebt, mevrouw, duidelijke taal gesproken. Gij hebt
de koord van uw liberale verontwaardiging gespannen op de
boog vaii uw Belgische rondborstigheid om de pijl van uw
vrouwelijke waardigheid de zaal in te schieten. Uw betoog
was duidelijk en sluitend : er is, hebt gij beweerd, een Vlaams
volk, maar er is ook een vrouwvolk. Wanneer het Vlaams
volk drie verkiesbare plaatsen krijgt op de Kamer- en Senaatslijst van de P.V.V., dan moet het vrouwvolk evenveel hebben.
Vergeefs hebben enkele Liberale Vlaamse Verbonders laten
gelden dat in de Brusselse P.V.V. de vrouwen wél en de Vlamingen géén stemrecht hebben. Uiteindelijk heeft de vergadering, geplaatst tussen de Vlaamse kool en de vrouwelijke
geit, moeten beslissen en voor éénmaal werd de kool geofferd
aan de geit. Zevenhonderd drie en dertig Brusselse P.V.V.-ers
stemden voor het vrouwvolk, driehonderd acht en veertig
hielden het bij het Vlaams volk. Van de zes ongeldige stemmen
veronderstel ik dat ze afkomstig waren van minder mannelijke
mannen die geaarzeld hebben tussen hun liberale Vlaamse
plicht en een huiselijk bedsermoen.
Zover dus, mevrpuw, staan wi], Eén verdienste mag
men uw voortreffelijke strijdrede in geen geval ontzeggen .
ze heeft klaarheid gebracht. Een ogenblik hadden sommigen
kunnen menen dat er in de liberale partij iets méér dan het
uithangbord veranderd was. Er waren de niet onverdienstelijke pogingen van enkele Vlaamse liberalen om de goegemeente ervan te overtuigen dat de P.V.V. een heel klein beetje
meer een Partij Voor Vlamingen zou geworden zijn. Dat is nu
definitief voorbij : het uithangbord is wel veranderd, maar
aan de oude blauwe toog wordt nog steeds uit hetzelfde zure
vaatje getapt. En pour Je» Flamands blijft het la même chóse.
Partijvoorzitter Vanou-denhove - een schoenmaker die
nu eens niet bij zijn leest is gebleven - kari er ook niets aan
doen. In het liberale modelhuishouden bleef hem niets anders
over dan kennis te nemen van de vrouwelijke direktieven :
geen Vlamingen dus op verkiesbare plaatsen te Brussel. Hij
heeft wel gezegd dat daarover nog eens moest geklapt worden,
maar zo gaat het vaker : publiekelijk verklaren wij wel dat
we fnet ons vrouw nog 'n woordeke zullen doen, maar eenmaal
thuis gekomen schieten wij ons op de aiwas terwijl madame
de uitleg geeft.
Dat, mevrouiv, welen wij aus al weer, dank zij u. Het
is ons, Vlamingen, toegestaan in onze achterlijke kontreien
lot meerdere eer en glorie van u en andere rondborstige brabangonnes onze stem uit te brengen op een Vlaamse P.V.V.vliegenvanger.
Maar in de hoofdstad is het gelijk destijds
in Teruel : no pasaran.
En desalniettemin, mevrouw : links en rechts gaat er
nog een onnozele Vlaamse klocfkapper te vinden zijn die het
houdt bij het Brussels vrouwvolk liever dan bij zijn eigen
volk. Dat is dan, in de meestlellerlijke zin van het woord, een
halve gare die absoluut onder de sloef wil liggen Ook in de
politiek en niet alleen maar thuis zoals
dio Genes.

SOLIDARITEIT
Verleden week verscheen in ons
blad h e t n u m m e r v a n de postrekening
v i n h e t St Maartenfonds te Antwerpen. Het zetduiveltje zorgde voor de
klassieke fout : de rekening heeft
n u m m e r 1583.02 e n niet 1582.02. „
Op h e t Lentedansfeest v a n
V.M.O.-Aalst te Voorde werd voor
vier van P o t m a 3.600 F opgehaald.
V.M.O.-Aalst zette de o m h a l i n g
door zelf 500 F te schenken.
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Dat is iets, m a a r niet alles ! W'e
de vier Siberiërs wil h e l p e n om, n v
a c h t t i e n jaar Potma, eindelijk weei
e e n s fatsoenlijk op straat te k o m e i
k a n zijn steun l a t e n geworden op de
hierboven vermelde postrekening.

VOORLOPIG VRIJ
Vorige week vrijdag heeft on'^3
volksvertegenwoordiger Mr Daniël i
Coninck, die zich in verband met ue
vier door Rusland vrijgelaten gevangenen* van P o t m a reeds een dikke
pluim op de hoed heeft k u n n e n steken, zich eens te meer onderscheiden
in zijn verdediging v a n twee der gev a n g e n toen zij voor de krijgsraad te
Gent verschenen. Het ging hier om de
twee Oostfrontstrijders Joris de Wolf
uit Gent e n Geraart de Rous uil
Brugge. De 1ste werd reeds bij verstek
veroordeeld tot e e n gevangenisstraf
v a n vijf jaar e n t i e n jaar ontzetting
uit de burgerrechten terwijl de tweede tot a c h t jaar gevang e n tien jaar
o n t z e t t i n g werd gevonnist. Dit alles
gebeurde terwijl beiden dus in Rusland g e v a n g e n zaten, een g e v a n g e n schap die zoals m e n weet
achttien
jaar gedurd heeft. Op verzoek van
Mr de Coninck, hierbij gesteund door
de krijgsauditeur, h e e f t de krijgsraad
e e n bevel tot voorlopige invrijheidstelling uitgevaardigd zodat de Wolf
e n de Rous vrij voor de krijgsraad
k o n d e n verschijnen. Verdedigd door
Mr de Coninck e n Mr Stals, die w e zen op de l a n g e jaren v a n ontbering
tijdens de Russische gevangenschap,
heeft de Gentse krijgsraad d a n de
straf v a n De Rous omgezet v a n acht
op vijf jaar terwijl deze v a n de Wolf
behouden bleef.

NA BIJNA TWINTIG JAAR
Te Brussel verschenen inmiddels de
andere «beklaagden» Julien de Galan
uit Geraardsbergen en J a n Wauters
uit Dworp, e v e n e e n s voor de krijgsraad. Wauters was vroeger door h e t
Belgisch gerecht veroordeeld tot vijf
jaar gewone h e c h t e n i s e n tien jaar
ontzetting uit de burgerrechten terwijl Galan vroeger door de krijgsraad
v a n Charleroi veroordeeld werd tot
de doodstraf. I n geval Wauters h e b ben de verdedigers : Mr Daniël de
Coninck en Mr Soubry een buitengewone beurt gemaakt doordat de
krijgsraad de verzachtende o m s t a n digheden a a n n a m en de straf kon o m gezet
worden in e e n korrektioneel
vonnis. Gezien de verjaring v a n de
feiten werd de vordering uitgewist en
kon Wauters onmiddellijk
vrijuit
gaan. De Galan werd op verzoek van
Mr de Coninck i n voorlopige vrijheid
gesteld e n zijn straf werd omgezet in
drie jaar gevangenisstraf. En i n t u s sen zijn de vier van P o t m a dan e i n delijk na bijna twintig jaar i n f a m i liekring teruggekeerd.

DE VOLKSUNIE

KOLONrZATIE
Op het Kongres van het Vlaams
Ekonomisch Verbond, d a t tijdens de
voorbije na week te Gent werd gehouden, hield prof. Cambien van de Rijselse universiteit een merkwaardig
referaat. Hij waarschuwde voor het
gevaar van een vreemde ekonomische
overheersing in Vlaanderen. Hij plette voor meer besef van eigen waarde
en voor een onafhankelijke houding
tegenover het buitenland. De bedrijven die in Vlaanderen komen mogen
er zomaar niet van buiten af opgeplakt worden, doch moeten aangepast
zijn aan eigen groeikracht en innerlijk vermogen.
Deze waarschuwing komt op h a a r
tijd. Er is iets beschamends aan de
wijze waarop buitenlandse investeerders hier ontvangen worden als destijds de blanke-met-kralen in de
broesse. Vlaanderen heeft nog steeds
niet de keus : een bedrijf is een bedrijf en helpt ons voorlopig een stapje
vooruit. Waar we uiteindelijk naartoe
gaan met de buitenlandse bedrijven,
buitenlandse kapitalen en buitenlandse beheerders blijft echter een
open vraag.

...EN DE SSEOER
De verwittinging van professor
Cambien steekt in ieder geval schril
af bij de verklaring die we eens hoorden uit de mond van dh» De Saeger :
« Al moesten we een Duitse of Amerikaanse kolonie worden, als we maar
fabrieken krijgen .. ».
In de « Standaard » van deze we«k
handelde Scrutator terloops over hetzelfde probleem in een artikel dat
zich bezig hield met de verschillende
vormen van neo-kolonialisme. Een
dezer vormen was volgens steller het
ekonomische kolonialisme, dat de
Amerikaanse vorm bij uitstek van kolonialisme is.
Nog eens : voorlopig hebben we nog
niet veel keus. Maar de blijvende veronachtzaming van Vlaanderen door
België en de Belgische ekonomie
wordt slechts zeer gedeeltelijk en ten
koste van zware hipoteken op de toekomst gekompenseerd door de buitenlandse belangstelling in h a a r huidige
vorm.

KULTURELE AUTONOMIE
Met een tussentijd van een paar
dagen tekende Pil in de Standaard
twee karikaturen over de verklaring
van eerste minister Lefèvre betreffende de kulturele autonomie.
De eerste tekening stelde Lefèvre
vtfor als een haarkapper die aan de
voorgevel van zijn zaak een tekst
aanbracht : « morgen scheert men
gratis ». Dat was, dunkt ons, een treffende samenvatting van de nietszeggend, tot niets bindende verklaring
van Lefèvre.
Een paar dagen nadien verscheen
een tekening van een Lefèvre die i j lings vluchtte voor een kefferlje dat
De Saeger heette. In de verklarende
tekst verwees Pil naar de beruchte timing die de eerste-minister zou zijn
opgedrongen.
Timing voor wat ? Voor het gratis
scheren ?
Wedden dat Pil een telefoontje gehad heeft van de snuggerste van de
redaktie om eens een « pozitieve » tekening te maken ?

FABRIEKSSLUITING
Een paar jaar geleden sloten te
Aalst enkele textielfabrieken h u n
deuren zodat honderden arbeiders de
reeds o ver talrijke mobielen uit de
stad dienden te vervoegen.
Vooral rond de sluiting van de fabriek Roos-Geerinckx en De Naeyer
was er heel wat te doen. Van verschillende zijden werd met klem van
argumenten bewezen dat deze slui-
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ting hoegenaamd niet noodzakelijk
was. Ze werd toch doorgedreven.
Sindsdien is de vereffening van dit
bedrijf bezig. De aandeelhouders zijn
reeds aan h u n vijfde voorlopige uitkering toe. Zelfs zij die op het allerlaatste ogenblik aandelen inkochten,
hebben t h a n s reeds ruim de waarde
teruggetrokken. In de meeste gevallen
is er echter reeds een winst van 122%
op de aandelen. En dat is nog maar
voorlopig ! Met veel geduld, met veel
zin voor de spekulatieve mogelijkheden wordt de vereffening langzaam
afgewikkeld en blijkt ze steeds een
beter zaakje te worden.
Hoe rijmt men dat tesamen : de arbeiders d e ' straat op en nadien een
likwidatie die een reuze-zaak blijkt
te zijn ?
Het antwoord kan men o.a. vernemen bij de zeer achtbare heer Moyersoen die aktief bij de operatie betrokken was.

WAALSE T.¥.
Verleden maandag bracht de Waalse T.V. een uitzending over de Voerstreek en de Plat-Dietse gemeenten.
Deze uitzending ging totaal de bevoegdheid van de T.V. te buiten; zij
was inderdaad alles behalve een objektief feitenverslag. De hele uitzending was een partijdig en passioneel
pleidooi voor verfransing van de Voer
en de Plat-Dietse streek. De Waalse
T.V. dreef de onkiesheid zo ver, agitators op het scherm te brengen die
de Vlamingen voor nazi's versleien.
Dit is de zoveelste Waalse kaakslag
t h a n s toegediend door de officiële
T.V.-zender.

Zoals de sociaal-demokraten op 1 mei, zo vierden de kristendemokraten verleden donderdag,
31 mei, hun feest van de
arbeid.
Toen in 1891 paus Leo
XIII zijn beroemde encycliek uitvaardigde, 43 jaar
na het
Kommunistisch
manifest van Marx en
Engels, was een groot deel
van de arbeidersmassa,
ook in Vlaanderen, reeds
vervreemd van de kerk.
Mgr Cardijn, de stichter
der kajotters heeft dat
eens het grootste schandaal van de 19de eeuw genoemd.
De katolieke burgerij,
maar ook een groot deel
van de 19de eeuwse klems, treft hier een grote
schuld. Zo verstard waren
zij in h u n opvattingen dat
ze zelfs eigen mensen braken, denken wij maar aan
priester Daens, omdat ze
de euvele moed hadden de
pauselijke
woorden
in
praktijk om te zetten, omdat zij vijf minuten te
vroeg gelijk hadden.
Toen de kristeUjke arbeidersbeweging dan toch,
zij het moeizaam, op gang
kwam waren velen van
mening dat het eigenlijk
te laat was om grote resultaten te boeken. De
kristenen hadden de trein
van de sociale ontvoogding
gemist.
,
Vandaag, meer dan een
halve eeuw later, zien wij
dat deze mening al te pessimistisch was. De kristeUjke
arbeidersbeweging
heeft in Vlaanderen wel

LIERSEGIDS

^

Onder auspicieën van het stadsbestuur van Lier &a de plaatselijke
Handels en Nijverheidskamer werd
de « Lierse Gids » uitgegeven. Deze
fraaie uitgave vermeldt onder hare
beschermheren de burgemeester Dr
Breugelmans, voorzitter IJzerbedevaartkomitee; senator Van I n de
voorzitter der kathoUeke werkgevers
en dr Quisenaerts. Kunnen deze heren ons nu ook nog eens komen verklaren waarom zij hun naam en faam
als Vlaming wensen te verbinden aan
een brosjure waarvan de bizonderste
publiciteitspaginas voorbehouden zijn
aan de franstalige publiciteitsteksten
van de firmas « Century, Lierre Belgique » en de « Usines Standard ».

STEUN
I n de « Volksgazet » wordt de grote trom geroerd om finantiële steun
voor de Spaanse stakers bijeen te
brengen. Wij hebben niets tegen dit
initiatief : de Spaanse arbeiders kunnen die steun best gebruiken in hun
land waar het stakingsrecht niet erkend is.
Wanneer zien we echter eens in
« Volksgazet » een steunlijst voor Milovan Djilas ? Dat is toch een oudkameraad, menen we. Of mogen de
studiereisjes naar Joegoslavië niet in
het gedrang komen.
Trouwens, ter gelegener tijd brengen we wel eens een lijstje van socialisten die hun zuurverdiende politieke
penningen tijdens het verlof gaan
verteren aan de Costa Brava of op de
Balearen.

belangrijke resultaten geboekt. Zij is er in geslaagd
de marxisten niet alleen
in te halen, zij heef^ hen
zelfs voorbijgestreefd. Wij
gaan hier niet onderzoeken of dit een gevolg is
van de aantrekkingskracht
van de leerstellingen dan
wel van een grotere dynamiek die werd ontplooid
op velerlei gebied.
Juist daarom, omdat de
kristeUjke arbeidersbeweging in Vlaanderen een
groot deel der werkende
mensen groepeert willen
wij hier vandaag enkele
woorden wisselen met de
oprechte kristen-demokraten. Over een reeks problemen die ons, maar hen
evenzeer aanbelangen : de
specifiek Vlaamse problemen.

DUS TOCH...
Verleden week vrijdag heeft de kabinetsraad zijn goedkeuring gehecht
aan het derde taalontwerp, het ontwerp Larock-Van Elslande.
In de tekst zoals hij door de ministers dus werd aanvaard blijft de mogelijkheid tot oprichting van franstaJige klassen te Brasschaat, Leuven
en elders gehandhaafd.
Men zal zich herinneren dat de
Raad van State van oordeel was dat,
wanneer zgn. funktionele scholen in
Vlaanderen zouden opgericht worden,
ze moesten toegankelijk zijn ook voo»
kinderen uit het Vlaams taalgebied.
De regering zet dus door. Het hel«
derde taalontwerp is een reusachtige
bedreiging voor Vlaanderen. En zelfs
de honende kaakslag van de funktionele scholen blijft, na het advies van
de Raad van State, nog behouden.
In die omstandigheden inderdaad
wordt kulturele autonomie overbodig.
Een Waals minister van Onderwijs
zal over enkele jaren ruimschoots
volstaan.

OVERLOPER
I n de gemeenteraad van St-PietersLeeuw werd verleden week met 6 tegen 5 stemmen een motie goedgekeurd
waarbij minister Gilson verzocht
wordt de gemeente op te nemen in de
reeks van de acht Vlaamse faciliteiten-gemeenten.
Deze ongehoorde
stemming was slechts mogelijk door
de onthouding van C.V.P.-raadslid
Dekempeneer
Pikante bijkomstigheid : de heer Dekempeneer is lid van
het Davidsfonds en nam op 32 oktober deel aan de mars op Brussel. Wat
bracht het hem op ?

In studiekringen, op vergaderingen, in manifesten
is bv. het ACV het met
ons roerend eens dat het
bedrijfsleven in Vlaanderen moet vernederlandst
worden.
Maar
waarom
strijdt het daar niet voor
met al zijn beschikbare
middelen, de staking incluis. Dat de arbeiders
daar nog niet rijp voor
zijn ? Dat is enkel een
kwestie van voorlichting.
Ook hier blijft men in gebreke.
Wij zijn er nochtans
van overtuigd dat een aktie van het ACV, liefst samen met het A.B.V.V. en
de andere syndikale groepen, bij machte is om in
een minimum van tijd de
gestelde objektieven
te
bereiken.

De Vlaamse kristen-demokraten hebben ongeWarom
gebeurt
het
twijfeld h u n deel bijgeniet ?
dragen tot de Vlaamse bewustwording van de arHeeft dit misschien iets
beiders.
te maken met een indruk
Vooral het K.W.B.-blad die men soms opdoet als
« Raak » verricht in dit buitenstaander n.1. dat de
opzicht buitengewoon goed kristeUjke arbeidersbewewerk. Over het algemeen ging in ons land niet zo
en
onafhankelijk
trouwens
brengt
de vrij
Vlaamse kristen-demokra- ZELF bepaalt wat zij zal
tie meer begrip op voor de doen en laten als wel zou
specifiek Vlaamse proble- gewenst zijn. Men vermen dan de Vlaamse so- wijst in dit verband wel
eens naar de tussenkomst
ciaal - demokraten.
van wijlen kardinaal Van
De belangstelling is er, Roey tijdens de grote stahet begrip ook, maar de king van einde 1960. WorAKTIE, de volgehouden den ook in andere kwesen efficiënte aktie voor ties soms geen richtlijnen
het verwezenlijken van de van hogerhand gegeven
doelstellingen die men on- die de aktie voor bepaaleisen
vleugellam
derschrijft, dat laat te de
maken ?
wensen over.

Wij geven grif toe dat
deze verwijten geen enkele van de kristelijke arbeiders en de basismilitanten betreft. Maar kunnen zij hun druk op de
leiding niet vergroten ?
Het moet ons bij deze
gelegenheid ook eens van
het h a r t dat het steeds
weer verbazing wekt dat
in verkiezingsperioden onze partij, de Volksunie, het
hevigst, het
fanatiekst,
het onredelijkst wordt bestreden door de kristendemokraten. Hun bladen
zoals « Het Volk » en « De
Volksmacht
» muntten
vaak uit in het schrijven
van
drekproza, waarbij
geen argumenten
maar
slechts kwetsende woorden
te pas kwamen.
Deze fanatieke
antiVolksunie houding is des
te
meer
onbegrijpelijk
daar wij in ons streven in
menig opzicht veel dichter staan bij de kristendemokraten dan dat zij
staan tegenover hun ultra-konservatieve
C.V.P.partijgenoten
die
hun
spreekbuis vinden in bladen als « La Libre Belgique ». Is trouwens de unitaire struktuur van de
CVP niet herhaaldelijk een
nadeel gebleken voor 'de
invloed van de Vlaamse
kristendemokraten ?
Wij wensen de Vlaamse
kristendemokraten bij deze, hun feestdag, uit ganser harte toe dat zij zouden zijjn : ware Vlaamse,
kristelijke,
demokraten.
met de nadruk op elk van
deze drie woorden.
P. Martens.
•>••••>•«

DS VOIKSUNII:

SCHANDAAL IN WASHINGTON
Op de één of andere manier blijft een groot deel van de
(Westerse) wereld weigeren, de demokratie in de Verenigde
Staten voor vol te aanzien. Tussen de twee wereldoorlogen
werd het beeld der V.S. in het buitenland grotendeels gevormd
door de schandalen rond de drooglegging, de bloei van het
gangsterdom en de mateloosheid van het leven in de steden
aan de Oostkust. Deze aspekten van het Amerikaans leven
spraken veel meer tot de verbeelding dan bijvoorbeeld het
konservatief puritanisme dat heerste en heerst in de reusachtige wereld die gevormd wordt door het binnenland der
V.S. Dat beeld uit de woelige twintiger jaren — de tijd van de
definitieve ontdekking der V.S. door Marnix Gijsen en door
heel de filmkijkende wereld — blijft nog steeds nawerken; het
wordt trouwens voortdurend versterkt door toestanden en gebeurtenissen die slecht schijnen te passen in het kader van
een volmaakte demokratie : de rassenstrijd in de Zuidelijke
staten, de macht van de onderwereld in het sindikalisme, zelfs
de wijze waarop een Amerikaanse prezident wordt verkozen en
natuurlijk de met de regelmatigheid van een klok opduikende
politico- financiële schandalen.
De Eisenhower-administratie had haar schandalen rond de
Staatssekretaris voor Landsverdediging en rond de republikeinse textielmillionair Bernard Goldfine; de verkiezingsmanagers van Kennedy maakten er tijdens de kampanje méér
dan gebruik van.
Vandaag zit de Kennedy-administratie met haar eigen schandaal en het ziet er naar uit dat het ditmaal de grootste korruptiezaak sinds tientallen jaren zal worden.

Billie Sol Estes liet in zijn
eigen krant graag het begin
van zijn loopbaan vertellen :
als zoon van arme farmers
kreeg hij op 13 jarige leeftijd
een geitje dat hij opfokte en
te gelde maakte; met die
eerste dollars wist hij zo
goed om te springen dat hij
weldra hoger kon mikken.
Uit die tijd dateerde zijn
eerste
ambitie : katoenkoning van Texas worden.
Met het eerste geld dat hij
in spekulaties verdiende, trok
hij naar het stadje Pecos om
er een handel in landbouwartikelen te beginnen.
Hij boerde wat met insektendodende
middelen
en
ploegen, stapte over op het

Hij zette zich aan het werk
om zijn oude katoenkoningdroom te verwezenlijken. Het
feit dat hij daarbij op wetsovertredingen betrapt werd
en een boete van 42.000 dollar opliep, weerhield landbouwminister Freeman
er
niet van hem te benoemen
tot lid van de Nationale Katoenkomm^issie, een belangrijk advieskomitee van de
prezident.
Deze benoemmg stelde hem
in staat, op grotere schaal
dan voorheen bedrog te plegen. Hij liet zich in vijf staten grond toewijzen en beplantte hem met katoen. Om
overproduktie te vermijden,
moet iedere planter de verbintenis aangaan, een deel
van zijn areaal onbebouwd
te laten; de regering betaalt
een belangrijke vergoeding
voor deze onbebouwde grond.
Billie Sol Estes streek de premies op en bebouwde toch
de volledige oppervlakte, wat
hem extra-winst bij de verkoop van de oogst verzekerde. Een regeringsinspecteur.
Marshall, ontdekte het bedrog doch geraakte met deze ontdekking niet ver : men
vond hem dood in een weide,
met vier kogels in de buik.

Korruptie

in Gods own

kunstmest en verdiende weldra genoeg om een krant,
een
begrafenisonderneming
en de vriendschap van talrijke TeXaanse politiekers te
kopen. Toen hij 35 jaar oud
was, scheen hij reeds rustig
op de top te zitten en had
hij ai een arm die ver genoeg
reikte om de landbouwdeskundige van Kennedy voor
zich te interesseren. Hij werd
een der grote geldschieters
die Kennedy's verkiezingskampanje smeerden met hopen dollars. Als zichtbare
dank ontving hij van de
nieuwbakken "prezident een
foto met opdracht (« voor
Billie Soi Estes — uit dankbaarheid en met hartelijke

Een sheriff, die onmiddellijk
tot het besluit kwam dat het
een geval van zelfmoord betrof, was zo bij de hand.
Marshall bleef niet lang
het enige slachtoffer : enige
tijd later stierf Estes boekhouder Krutilek in zeer verdachte omstandigheden.
En steeds zocht Billie Sol
Estes naar nieuwe middelen
om aan het dreigend bankroet te ontsnappen. Zijn volgende vondst bracht hem 22
miljoen dollar op. Hij sloot
een akkoord met een firma
die silos maakte voor het bewaren van vloeibaar ammoniak — kunstmest bij de katoenteelt — op de farms Deze silo's verkocht hij ge-

Bïllie Sol Estes en de
Enkele weken geleden nog
was de naam Billie Sol Estes in de V.S. bijna en elders
helemaal onbekend. Hij was
een der talloze Amerikaanse
miljonairs die zich Koning in
hun branche noemen; in dit
geval dan Koning van de
handel in vloeibaar ammoniakmest. Het feit dat hij
van gans onderaan begonnen
was en op 37 jarige leeftijd
reeds de top had bereikt
hoeft in de V.S. nauwelijks
verbazing te wekken; trouwens, reeds ettelijke jaren
terug werd hij door een invloedrijke Handelskamer gerekend bij de 10 meest belovende jongelui. Ook de veelzijdigheid en de uiteenlopendheid van zijn zakelijke
belangen is in de V.S. niet
abnormaal te nemen : koning van het kunstmest, spekulant in graanbewaring, eigenaar van een krant en van
bloeiende
begrafenisondernemingen. Een miljonair dus
tussen ai de anderen, ëen ti-

tennedy : heeft nu ook zijn
schandaal...

groeten — John F. Kennedy •». Als onzichtbare dank
kreeg hij uits'tekende
konnekties met een heleboel
mensen uit de omgeving van
de prezident en met de ambtenaren van het Departement dat hem interesseerde
— de Landbouw. Zijn invloed
was zo groot dat hij, toen de
moeilijkheden
begonnen,
doodernstig kon zeggen « Politie ? Die komt bij mij niet
in huis. Ik zal eens even telefoneren met vice-prezident
Lyndon Johnson ».
Zijn uitstekende betrekkingen met demokratische
politiekers en ambtenaars
lieten hem toe, voortdurend
nieuwe geldbronnen aan te
boren. Hij kon ze overigens
best gebruiken : alhoewel
men hem 150 miljoen dollars
zwaar schatte, bleek na zijn
val dat hij voor meer dan 12
miljoen op de spiegel had geschreven.

politiek

pisch - Amerikaanse loopbaan : slechts weinigen konden vermoeden dat Estes invloed had in de hoogste regionen te Washington.

F a r m e r s : In de l u r e n m e t graansilo's

woonlijk slechts op papier —
aan farmers, om ze dadelijk
daarop terug i n ' h u u r te n e men voor een bedrag dat gelijk was aan de aankoopsom.
De farmers ontvingen als
premie bij
de transaktie
10 % van de aankoopsom.
De verkoopsakten werden
door Estes bij verschillende
banken en kredietinstellingen als waarborg aangeboden; op die manier wist hij
kredieten voor meer dan 20
miljoen dollar los te maken.
Het aldus verdiende geld
en zijn invloeden te Washington gebruikte hij voor
een nieuwe reusachtige zaak.
Hij bouwde grote graansilos
en verhuurde ze aan de regerLng. Zijn uitstekende relaties met ambtnearen lieten
hem toe, de strenge huurbepalingen te omzeilen. Op
korte tijd was Billie Sol Estes de voornaamste kontrakt a n t van de regering in Texas, alhoewel talrijke graansilos van konkurrenten leeg
bleven. Opnieuw verdiende
hij massas geld, niet genoeg
echter om de reusachtige
kredieten die hij had ontvangen tijdig terug te betalen. Steeds brutaler ging hij
te werk bij het omkopen van

country
ambtenaren. Later vond men
in zijn kantoor een nauwkeurige boekhouding van de
gelden die hij had besteed
aan het omkopen van politiekers en ambtenaars. Op
het Departement van Landbouw was er nauwelijks een
bediende die niet het 28-dollarhemd droeg
dat Estes
klassiek geschenk voor ondergeschikte
ambtenaren
w^s. Hogerop droeg men 250dollarpakken, reed men in
gekregen wagens en dineerde
men dagelijks op kosten van
de kunstmestkoning. Nog hoger werden regelmatig finantiële inspuitingen van om en
bij de 40.000 dollar toegediend.

Billie Sol Estes struikelde
tenslotte over
een klein
kluitje. In Pecos, waar bij de
« Daily News » bezat, had hij
steeds met grove middelen
konkurrentie gevoerd tegen
een ander blad, de « Pecos
Independent and Entreprise >. Op de « Independent »
zat een jong ondernemend
journalist die reeds lang op
wraak zon. Hij kreeg wind
van
het
ammoniaksiloschandaal en stelde een onderzoek in. Hij vernam weldra dat in een enkel distrikt
meer dan 33.000 silos waren
verkocht. Een
helikoptervlucht boven het betrokken
distrikt leerde hem dat zulks
in de praktijk onmogelijk
was. Hij bond in zijn krant
de kat de bel aan, zonder namen te noemen echter. De
gealarmeerde banken en kredietinstellingen lieten privededektives
aanrukken
en
Billie Sol Estes ging achter
de tralies.
In de V.S. is alles politiek:
tot groot ongeluk van Estes
en zijn vrienden in de demokratiscï e partij werd het onderzoek toevertrouwd
aan
een republikeins rechter die
de ambitie koestert, bij de
eerstvolgende
verkiezingen
goeverneur van Texas te
worden. Justice-General Wilson pakte de zaak groot aan:
perskonferenties, publikaties
uit de politieke briefwisseling
van Estes, schandaa'nieuws
in groto opmaak.
Een der eerste slachtoffer
was de onderstaatssekretaru
voor Landbouw, Hollemann,
die ontslag moest nemen.
Enkele ambtenaren werden
afgezet of verdwenen via
buitenlandse missies uit de
circulatie. In Texas maken
de republikeinen zich klaar,
het geval Estes bij de nakende verkiezingen dik in de
verf te zetten.
Het hele geval Billie Sol
Estes is wellicht geen wereldnieuws. Het werpt echter
een schril licht op geplogenheden die tot de konstanten
van het politieke huishouden
in de V.S. behoren; het bewijst meteen dat Kennedy"'
« New Frontier » niet vrü *
van oud zeer.
T.v.O
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LIBERALEN

BRUSS
De Vlamingen weten reeds lang
d a t de liberale federatie van Brussel de meest rabiate Vlamingenhaters van h e t land herbergt. H u n
h a a t voor de Vlamingen is zo groot
d a t zelfs h u n eigen — Vlaamse —
partijgenoten in h u n ogen geen
genade kennen.
Dit werd deze week glashelder
aangetoond door de stemming
over de Vlaamse vertegenwoordiging op de P.V.V.-lijsten te Brussel. Wij zijn benieuwd welke konklusies de « flaminganten » van
h e t Liberaal
Vlaams Verbond
daaruit zullen trekken.
De pers bleef deze week nog nabomen over h e t probleem d a t de
splitsing van Nationale Opvoeding
en K u i t u u r stelt. Sommige C.V.P.bladen oordelen d a t De Saegher
zijn slag thuis haalde. De reaktics
van de socialisten en de vage
woorden van Lefèvre laten toe dit
zeer te betwijfelen. Wij zullen zien
op 31 juli, de fatale vervaldag volgens « De S t a n d a a r d ».

Het
Volksbelang
Onder de titel « Te Brussel
wordt met vuur gespeeld » schreef
Ifc Siaens in h e t orgaan van h e t
Liberaal Vlaams Verbond vorige
week o.m.
« De algemene vergadering van
de Brusselse P.V.V.-federatie o p
zondag 27 mei e.k. is in zekere zin
voor de Vlamingen in de partij
voor vrijheid en vooruitgang belangrijker d a n h e t nationaal congres van februari 11.
Zondag zal m e n inderdaad kunnen uitmaken of de P.V.V.-federatie van h e t arrondissement Brussel de Vlamingen h e t recht zal
laten wedervaren, d a t h e n sedert
altijd in wijlen de liberale federatie werd ontzegd.
Het vraagstuk van de Vlaamse
vertegenwoordiging in de P.V.V.
te Brussel is geen loutere statutaire en arrondissementele kwestie. Het gaat hier zowel voor h e t
land als voor de partij voor vrijheid en vooi-uitgang om EEN
AANGEUEGENHEH)
VAN
NATIONAAL BELANG.
De andere twee nationale partijen hebben 17 j a a r geleden h e t
inwendige Brussels vraagstuk ijegrepen en geregeld. Geankerd in
een dictatoriale « njet «-traditie
vc*gde de liberale leiding in de
hoofdstad dit voorbeeld van politieke wijsheid niet.
Samen m e t de Vlamingen in h e t
arrondissement willen de h. Vanaudenhove en de nationale P.V.V.leiding daarin verandering brengen vei'mits zij beloofd hebben
h e t vraagstuk desnoods voor te
leggen a a n een bijzonder partijcongres.

Zal
deze
WAARSCHUWING
heilzaam inwerken bij de veri-uimde P.V.V.-federatie te Brussel ? Zal ook zij de noodzakelijkheid van de Vlaamse aanwezigheid onder h a a r
mandatarissen
beseffen ? E n zo ja, zal zij dan
zoals in de andere gi'ote partijen
de maatregelen
goedkeuren, die
daartoe in de huidige « poU-omstandigheden » nodig zijn ?
Zondag zullen de Vlamingen
k u n n e n uitmaken wat h e t begrip
« verruiming » voor de Brusselse
federatie al dan niet betekent. Zij
zullen meteen ook weten of zij in
h u n arrondissement verder met
succes zullen kunnen ijveren voor
de werkelijke uitbreiding van de
P.V.V.-rangen »
Red. : De <i njet » traditie te
Brussel blijft bestaan want de gematigde eisen van de Vlamingen
werden
met grote
meerderheid
verworpen. Wij hebben h e t steeds
gezegd : in de liberale partij, pardon de P.V.V., is voor ware Vlamingen geen plaats. De liberalen
hebben h e t n n lelf klinkend bewezen. Te Gent en elders is h e t
niet anders : de
franskiljons
zwaaien er de plak.
De P.V.V. blijft wat de liberale
partij was : een partij v a n franskiljons.

Standaard
Vooral Manu Ruys schijnt ervan overtuigd te zijn d a t De Saegher in verband met N.O.K. zijn
slag thuishaalde door Lefèvre tot
een timing te verplichten (31 juli).
« De achtbare heer Van Eynde
die zijn tijd niet alleen verdoet
met h e t schrijven van lichtjes opgewonden proza m de Volksgazet,
m a a r in zijn onbewaakte ogenblikken ook belast is met de zielzorg van de socialistische partij,
IS t h a n s erg ongelukkig. Hij heeft
de jongste weken zo vreselijk h a r d
zijn best gedaan om de CVP in
Vlaanderen DE flater uit h a a r geschiedenis te laten begaan, en
heel d a t mooie maneuver is n u
mislukt. De achtbare gekozene van
Berchem h a d gehoopt dat, indien
hij been en pen stijf hield, de
Vlaamse CVP zou kapituleren o p
de kwestie van de kulturele autonomie, zodat h e t Vlaamse l a n d
zou zeggen t Zie je wel, h e t zijn
allemaal lafbekken en hoUe lawaaimakers. M a a r de tegenspeler
van de h. Van Eynde, de koele J o s
de Saeger, is niet in die olifantenval getrapt en hij is erin geslaagd
de regering tot een timing te
dwingen : voor 31 Juli moet er
klare wijn geschonken worden inzake de kulturele autonomie !

Red. : Wij zijn zo vermetel te
vermoeden
d a t de
geschonken
splitsingswijn op 31 juli a.s. niet
zo bijzonder klaar zal zijn. Twee
ministers die evenwaardig zijn en
twee sekretarissen-generaal zullen
h e t wel niet worden. De Vlaamse
CVP-ers zullen op 31 juli slechts
viktorie kunnen kraaien wanneer
zij zich met heel weinig tevreden
stellen.

DE NIEUWE GIDS
Dit blad citeerde deze week een
verklaring van de P.V.V.-er Gillon waaruit k a n afgeleid worden
d a t de zaken er nog niet zo rooskleurig voorstaan :
« De verklaring die de voorzitter van de senaatsfractie van de
P.V.V., de h. R. Gillon, donderdag
vanaf de tribune van de Hoge
Vergadering heeft afgelegd laat
a a n duidelijkheid niet te wensen
over.
Steunend op de regeringsverklaring, achten sommige parlementsleden van de rechterzijde
een volledige splitsing van h e t ministerie van Nationale Opvoeding
en Cultuur noodzakelijk, aldus de
h. Gillon volgens h e t beknopt verslag. Van socialistische zijde wordt
verklaard, dat in die richting niets
t e ondernemen valt, d a t de zaken
moeten blijven zoals zij t h a n s
zijn. Men heeft de mening willen
kennen v a n de partij die ik vertegenwoordig. Als ik wel ingelicht
l>en zou een van de meest besproken leden van de regering geinsinueerd hebben, d a t er ook meningsverschillen zijn in de P.V.V.
Ik hecht eraari op de meest formele wijze te verklaren, d a t niem a n d in de P.V.V. zich voorstelt
d a t er op een gegeven ogenblik
twee ministers van Nationale Opvoeding en Cultuur zouden kunn e n zijn. Ik ben zeker de tolk te
zijn van mijn fractie. Ik ken de
mening van de socialisten en ik
meen d a t in de rangen van de
C.V.P. velen denken als ik, w a n t
zij oordelen d a t een zo gevaarlijke
houding eens de eenheid van h e t
l a n d in h e t gedrang zou k u n n e n
brengen.
Het zou misschien moeilijk zijn
op een goede dag a a n andere dep a r t e m e n t e n te weigeren wat a a n
Nationale Opvoeding en Cultuur
wordt toegestaan. »

« Over h e t principe der splitsing met het oog op de culturele
autonomie is iedereen het vrijwel
eens, een kwarteeuw geleden en nu
nog steeds.
Een andere kwestie is wat men
kan doen om dit principe toe te
passen zonder, in h e t belang van
iedereen, de goede werking van
het departement, in het gedrang
te brengen.
Het volstaat niet slogans in het
debat te werpen, men moet, als
h e t op de praktische uitvoering
aankomt, rekening houden met de
werkelijke
gegevens
van
het
vraagstuk.
Volgens h e t bovengenoemde verslag suggereerde h e t Centrum voor
Hervoi-ming van de staat in 1937
de volgende reorganisatie :
« De Commissie oordeelt d a t h e t
ministerie van Openbaar Onderwijs volledig moet gereorganiseerd
worden. Voor dit departement k a n
de ontdubbeling zeer ver worden
doorgevoerd en de directie-organen bereiken. De nederlandstalige
en franstalige diensten zullen gegroepeerd worden onder twee beheerders, die de secretaris-gener a a l in zijn directieraad zullen
vervangen »•
« Beide hoge ambtenaren vormen college, telkens wanneer beginsel kwesties of problemen van
jurisprudentie gesteld worden ».
Beantwoordt dit voorstel nog
a a n de gegevens van t h a n s ? We
menen te weten d a t sommige ontwerpen van de regering in dezelfde geest zijn opgevat. »
Red. : Dus : geen twee sekretarissen-generaal en geen twee ministers ? I s d a t reeds voldoende
voor Manu Buys en De Saegher ?

De Linie
I s niet geneigd om reeds voorbarig te juichen. Het blad is eerder
skeptisch voor wat de praktische
verwezenlijking betreft :
« De nederlaag van de CVPKamerfraktie, die genoegen n a m
met de goedkeuring van de voorlopige twaalfden voor N.O.K., zonder d a t de kwestie van de kulturele autonomie, die s t a a t of valt
met de splitsing v ^ i h e t dep>artement, werd opgelost is ook niet

Van a a r d om vertrouwen te scheppen. De heer De Saegher is er a a n
voor zijn moeite en het is voor
hem een persoonlijke
blamage.
De eerste minister heeft schoon
te beloven, dat de zaak in orde
komt, ze zal dat niet, want de socialisten zuUen met alle middelen
beletten dat h e t ministerie tot a a n
de top gesplitst wordt. Ze willen
zelfs niet weten van n e t overigens
hibried en onrealistisch voorstel
van de heer Lefèvre, nl drie ministers en zes topambtenaren, een
supermmister en twee adjunkten
en dan nog eens h e t zelfde op lager peil. Het zou ons niet verwonderen, indien N . O K alleen twee
sekretarissen - generaal krijgt e n
een splits'ng n a a r beneden, maax
m e t n a a r de top. »

Her vrije
Waasland
Nu er kans bestaat dat straks
de militaire uitgaven weer zullen
verhoogd worden komt h e t probleem van ons leger waar in d e
belangstelling. I n hoever is h e t
nog verantwoord jaarlijks vele
miljarden uit te geven voor een
betrekkelijk nutteloze zaak. « De
Linie » trekt de volgende konklusie :
« Vraag is of wij de militair-politieke defensie van de wereldvrede — die onze middelen zozeer t e
boven gaat dat wij er noch begin
noch einde van zien — niet beter
^ a a n de Verenigde Staten zouden
overlaten, samen met aUen ÏMXV
blemen, ook de morele, die ze
meebrengt, — en de middelen
waarover wij tjeschikken volledig
zouden gebruiken om de geestelijke en materiële eenheid der volkeren te helpen verwezenlijken.
Zouden wij niet beter de staatsgelden, die moeten
vrijgemaakt
worden voor de bijdrage die wij
leveren voor de werelddefensiepolitiek, t)esteden aan de wereldvredespolitiek door de onder-ontwikkelde gebieden en ons, inzake leger, beperken tot een politieleger
om de interne orde te h a n d h a ven ? »
P.M

EXCLUSIEF
HETBELAHCYANUHBURG
Senator Leynen die moeilijk een
flamingant te noemen is verwees
deze week n a a r een mogelijke oplossing die reeds in 1937 werd
vooropgezet :

Schuimrubbermatrassen
met
G*br«v«t*«rd« badakkintlagen
(Brav*t ir 52976S)

Ressortmatrassen
met Gebravetearde karkatsan
(Brevet .* 51276t)

Gewatteerde bedspreien
Woüen dekens

Tel. 44641 en 44642
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Deze foio vs'erd g e n o m e n bij de v r i j l a t i n g uit d e g e v a n g e n i s
v a n S t - G i l l i s v a n 2 d e r vier w e e r g e k o m e n

INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT STUUR ONS EEN KAARTJE
EN WE ZENDEN U HET ADRES VAN DE DICHTST BIJGELEGEN VERKOPER.

krijgsgevangenen

v a n P o t m a . M e n b e m e r k t volksvertegenwoordiger D.
ninck en daarnaast J a n Wauters > Julien de Galan.
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FfeE vlasindustrie is kwijnend in ons land uit hoofde v a n
oorzaken die w e nooit h a d d e n m o g e n k e n n e n . W e
stellen dit e v e n e e n s vast zoals in de v o o r g a a n d e u i t g a v e
bewezen, hoewel er gunstige faktoren v o o r h a n d e n zijn
die volledig in het voordeel v a n het vlas spreken.
In een tijd dat m e n s c h r e e u w t o m n i e u w e industrien geloof ik dat het onverantwoordelijk is, b e s t a a n d e i n d u s trieën verloren te laten gaan. W a a r de vlasindustrie in
België zich grotelijks bepaalt tot het v e r w e r k e n van vlas
tot linnen, zien w e dat landen als E n g e l a n d , Schotland,
Ierland, Frankrijk e n z . . . zich eerder toeleggen op het
vervaardigen van linnen tot garen en d a n ook weer verder b e w e r k e n of e x p o r t e r e n . België is zelfs voor zijn r u w
vlas grotelijks a a n g e w e z e n o p invoer. In jaren v a n oogstmislukking of k o n t i n g e n t e r i n g zoals in Frankrijk gekend,
is het steeds moeiHjk zich te b e v o o r r a d e n tegen winstgev e n d e prijzen en dat brengt dan veelal crisisjaren met zich.

REPORTAGE
DOOR
ONZE
BIJZONDERE
M E D E W E R K E R A.
ROELS

KOUDE
en Frankrijk zich elk voor een
bepaald deel garant stelden
om de uitzaai gezamelijk op
Blijvende bedreiging
100.000 ha te brengen (voor
België 30.000 h a ) . Wat nu
achteraf schijnbaar weer te
De ervaring heeft ons ver- weinig zou zijn en nog zou
der geleerd dat er een con- moeten worden opgevoerd.
Vandaag kermen de telers
stante bedreiging blijft bestaan van aanvoer op onze en vlassers en lachen de spinmarkt van Russisch vlas t e - ners om het zo goedkope vlas
gen dumping&prijzen. De op- dat hen zo maar in de hand
bouw van onze West-Europe- valt, maar wat zal er gebeuse nijverheid na de oorlog ren als de Russen in plaats
had nochtans plaats onder met vlaslinnen, met garens
druk van deze dreiging. Dat op de markt zullen komen ?

Aanvoer uit Rusland

tegen

dumpingsprijzen
Is voor niemand onbekend
geweest, omdat eerstens het
verleden nog niet was vergeten en omdat men goed wist
dat ook na de oorlogs-vernietigingen de Russische vlasproduktie weer snel opgevoerd
werd. Voor de mogelijke gevaren werd van vele kanten
gewaarschuwd.
In
plaats
echter van zich hierop voor
te bereiden zag men juist het
tegendeel. De West-Europese
industfieen gunden elkaar
niet de gemeenschappelijke
voorspoed, maar deden integendeel alles om het laken
volledig naar hun kant te
trekken. Vv^e noemen invoerrechten en tarieven, diicriminaties tegenover andere produkten en streken, contingenteringen, toelagen enz... We
kregen enkele grote importen
van Russisch vlas en de WestEuropese industrie bleek niet
bij machte deze stoot op te
vangen, Er werd moord en
brand
geschreeuwd,
men
zocht naar middelen dit te
bestrijden. We kregen het verdrag van Napels, afgesloten
In de schoot der federatie
voor vlas en hennep, welke
besloot dat de West-Europese
Bpinnerijen voorlopig slechts
maximaal 20% Russisch vlas
souden Invoeren, op voorwaarde dat België, Nederland

•

Oorzaken

Vatten we echter enkele
oorzaken in 't kort samen dan
zien we dat er
1) gebrek is aan eenheid onder de reeds voornoemde
landen,
2) gebrek eveneens aan een
degelijke marktorganisatie,
3) gebrek aan gevoel voor
samenwerking,
4) zoveel vlasbedrij ven tegenover weinig spinners,
wat mede door 't verder
uitschakelen der boterkopers (tussenpersonen) de
concurrentie verminderd,
5) onwil bij het Algemeen
Belgisch Vlasverbond dat
het te veel om politiek
is bekommerd en dan totaal eenzijdig C.V.P.,
6) sluiting van spinnerijen
door gebrek aan steun
voor modernisatie, (zie
GanLoi&3)
7) voor ons land gebrek aan
belangstelling vanwege t<0
overheid, en hierop komen
we verder terug.
Vooral met betrekking de
Belg. vlasnij verheid zien we
dat door het uitblijven van
werkelijke steun, het vlasbe-

drijf een verdere achteruitgang kent. Door de geleidelijke verzwakking der verkoopprijzen werden de vlassers gemiddeld minder kapitaalsterk.
Daartegenover staat dat de
modernisatie zich meer en
meer opdringt en dient gevolgd wat dan weer grotere
aankopen van ruw vlas noodzaakt en dus ook veel meer
kapitaal vergt. We hebben t e gen die verzwakking der verkoopprijzen een steeds stijgende verhoging der kostprijzen, even een vergelijking :
nu hggen de vlaslintprijzen
geweldig veel lager dan in
1947, de lonen zijn praktisch
verdubbeld met R.M.Z. ingerekend, toen 22 F nu meer
dan 40 F. Om deze redenen
kenden we ook een gevoelige
daling der tewerkstelling. Vele bedrijven waarin machtige
kapitalen werden geïnvesteerd
liggen stil. Dit alles bracht
met zich dat vele gewezen
vlassers en vlasarbeiders bij
gebrek aan werk in eigen
streek naar Frankrijk trokken, ginder zelfs dikwijls in
het vlas. Nu is hier de gemid-

reeka toelagen stellen hem in
de gelegenheid meer voor het
strovlas te betalen dan zijn
Belgische vakgenoot. Op het
in Frankrijk geteeld en bewerkt strovlas wordt door
overheidstoedoen een teeltpremie, een dauwrootpremie
en een produktietoeslag betaald. Berekend per h a betekent dit voor de Franse vlasser een voorsprong van meer
dan 3000 F per ha. Hier komt
nog bij voor de Belgische
vlasser, het verplichte commissieloon, administratie en
grenskosten, de moelijkheden
en zelfs lauter van overgewichten plus nu vooral de bijkomende vervoerkosten
die
door de maatregel op de gasolie geweldig verhogen.
De
Franse vlasser geniet daarenboven van een meerwaarde
op het vlaazaad welke gemiddeld 2 Belg. F per kg benaderd, wat een supplementaire opbrengst van minimum
1500 F per h a betekend. De
invoer van oliezaad wordt in
Frankrijk
gereglementeerd
om de binnenlandse prijs te
verhogen. In België wordt de

G e e n belangstelling
En hier dan het grote punt,
gebrek aan
belangstelling
vanwege de overheid. En
nochtans iedere keer d a t er
verkiezingen in het zicht waren herinnerden de Belgische
politiekers zich ineens d a t er
ook nog vlas bestond. Wie
van de vlassers zou zich niet
meer herinneren de grote
zwarte plakbrieven ? t De
vlassers vragen steun > « Wie
geeft hen die steun ? > En het
antwoord kwam natuurlijk
nog voor de verkiezingen van
niemand minder dan Theo
Lefèvre, hem zelf, toen voorzitter van de C.V.P. nu eerste
minic'ter. In zijn kiesmeeting
te Oostende in 1958, beloofde hij plechtig in eigen
naam en namens de C.V.P.groep, dat zolang de deloyale
buitenlandse concurrentie zou
aanhouden zij dit zouden vergelden, dat vergeten we niet
«subsidiën met subsidiën en
dat deed deze menheer dan
ook zo gezegd op voorstel v a n ,
de C.V.P.-mandatarissen der

In het buitenland wordt het vlas
heschermd^ in België niet.
delde ouderdom der vlaswerkers boven de vijftig jaar,
wat aldus een handicap in de
produktie met zich brengt.

•

Kostprijs v e r h o o g d

Door regeringstoelagen
gesteund liggen de graanprijzen bij ons ongeveer 25% hoger dan in onze buurlanden,
wat eveneens een achteruitstelling van het ruw vlas met
zich brengt en de kostprijs
verhoogt. We staan op de
franse strovlasmarkt naast
een franse vlasser tegenover
een franse boer. De koopkracht van de Franse vlasser
is groter dan deze van de
Belgische want een ganse

uitvoer gekontengenteerd om
de kopers in de gelegenheid
te stellen de prijzen te drukken. In Nederland werd bepaalde jaren een verwerkingspremie betaald, nu is er
sprake van teeltpremie. De
Nederlanders genieten steeds
de voorkeur op gebied van
zaaizaadwinning en veredeling. In Nederland gegroeid
en gekeurd vlaszaad valt uit
de keuring wanneer het vlas
over de grens trekt, wat voor
ons soms ook een verschil van
3 F per kg uitmaakt. De Belgische huurders in Nederland
genieten evenmin van dat
voorrecht, wat dus ook op 'n
'benadeelde
positie
wijst,
vooral als men bedenkt dat
één ha vlas ongeveer 1000 kg
zaad geeft.
-

Leiestreek. « Wij zullen dat
verwezenlijken van zodra wij
de m a c h t in handen hebben ».
En dat kwam. In september
1958 werd dan besloten een
verwerkingspremie
toe
te
kennen per tewerkgestelde arbeider in 1957 (in 1957 was
het aantal arbeiders veel hoger dan in 1958 dus niet
slecht AA)or bepaalde grote
patroons) en een zelfde bedrag pev zelfstandige arbeider werkzaam in 't vlas ïn
1958, jaar waarin vele kleine
vlassers reeds uitgeschakeld
waren. Ik wil hier niet verder
over uitweiden. Er werd achteraf verklaard dat om budgetaire redenen die steun voor
de helft in 1958 de andere
helft in 1959 zou worden uit(Zie blz. 9)
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STEUN

WIE
EFT
HEN DIE :
betaald, dus al over twee j a ren verdeeld. De eerste schijf
werd met maanden vertraging uitbetaald, de tweede
schijf liet op zich wachten.
Dat lokte in vlasserskringen
reaktiea uit. Ook onder de
verbitterde palementairen der
vlasstreek, vooral dan in h e t
arrondissement Roeselare Tielt, ze stuurden zelfs volgende motie n a a r de toenmalige eerste minister Eyskens
< de christelijke volkspartij
van het arrondissement Roeselare - Tielt, heden in congres vergaderd, verneemt met
verbazing dat de regering
aarzelt de tweede schijf van
de verwerkerspremie uit te
betalen, herinnert de regering en de partijleiding a a n
de concrete beloften
die
daaromtrent plechtig werden
afgekondigd, bezweert hen
het gegeven woord gestand te
blijven en deze beloften integraal in te los33n ».

• Met e e n kluitje...
Ik laat hier de vlassers
zelf even oordelen. Zij zullen
vastgesteld hebben dat ze
steeds met een kluitje in het
riet gestuurd werden.
Van de tweede schijf van
de premie werd tot nog toe
(1962) de helft uitbetaald,
ondanks dat het totale bedrag
in de begroting was ingeschreven. Wanneer wordt d a t
uitbetaald ? of waar is dat
geld naartoe ?
En ondertussen verdwijnen
botenkopers en vlassers. Mijn
inziens is voor de patroon
slechts dat overgebleven •: op
deze premie werd aan de vlasarbeiders een produktietoeslag betaald, deze premie is
steeds bestaande 1% op het
loon wat betekent mede door
de belastbaarheid der verwerkingspremie en de blijvende last van de produktiepremie, de vlassers allicht
meer zullen gegeven hebben
aan de staat dan gekregen.
Maar we zullen ons niet verder laten doen.
De Volksunie ueemt het als
h a a r plicht alle Vlaamse problemen zeer nabij te volgen,
ze te onderzoeken en te behandelen en zodoende al het
mogelijke te doen ter verbetering van de Vlaamse onderhorigen. Zo zijn we dan
na de hop, de visserij... enz...
aan het vlas, zoals bewezen
in
voorgaande
bijdragen
eens Vlaanderens grootheid
en rijkdom.

De Vlaamse volksvertegenwoordigers noemden zich dus
bij (vóór de) verkiezingen
verdedigers van het vlas. De
vlassers kennen reeds dat oude liedje en zien genoegzaam
waarmede zij vrede moeten
nemen.

•

Cisen

Wij vlassers eisen naast de
teeltpremle, ook nog een verwerkingspremle per afgewerkte baal lint van minimum
10% op de waarde van verkoop en dit als getekende vas-

ten die aan het veredelingswerk
verbonden
zijn
kunnen heden ten dage niet
meer vergoed worden door 'n
meerwaarde tengevolge kwaliteitsopvoering. Door deze
premieregeling zal de kostprijs dus in evenredigheid
verminderen. Vb. verkoopprijs
lint 17 F per kg. = 10% =
1,70 F per kg vlas van 27 F %
2,70 F per kg. Mede door deze
steun zouden de vlassers in
de mogelijkheid gesteld worden, verder Kortrijks vlas te
produceren, aldus onze wereldfaam behoudend en verdere levenskracht schenkende
aan onze vlassektor.

het afsluiten van handelsakkoorden, wij vragen zelfs een
zeer soepele houding van de
vlasminister van FinanciCn,
wat de taksen op lemen enz...
betreft. Onze eisen zijn diep
gegrond, maar zo zal men
misschien voorkomen dat we
nog eens vergoeding zouden
moeten eisen voor het verlies
door het sluiten van onze ondernemingen of onschakeling
ervan. Wij weten allen dat
deze eisen niet gering zijn,
maar na al die jaren onwil
geloof ik dat we nu toch
eens recht hebben om meer
dan de vlassers der andere
landen. Zo zou België mis-

Frankrijk misschien voor altijd gewonnen, nu zal het een
strijd blijven. Maar de vlassers zullen strijden voor hun
behoud. Zij zijn een taai en
moedig volk, wij willen niet
ten onder gaan. Zij willen In
Vlaanderen niet verdwijnen
zolang de handel elders bloeit.
Daarom zullen zij steun zoeken waar die te vinden Is,
vooral bij de Volksunie. De
vlassers hebben
begrepen
waarom er zo weinig werd gedaan voor de Vlac-Industrie,
in Brussel en Wallonië kennen ze geen vlas, daarom en
om vele andere redenen zullen alle goede vlassers als alle

VOLKSUNIE - AKTIE TEN BATE
VAN DE VLASNIJVERHEID
te waarborg. De noodzakelijkheid van deze premie wordt
bewezen als volgt : • door het
feit dat de vlasbewerking zich
hier meer en meer concentreerd op de mindere kwaliteit, heeft dat als gevolg dat
de buitenlandse concurrentie
ons zelf op onze markt gemakkelijk kan vervangen en
aldus onze positie gevoelig
verzwakte. Met het kwaliteitsvlas zal dit nooit het geval
zijn, maar de produktieVn.s-

•

G e e n sluitingen

Wij vlassers eisen eveneens
zoals elders, volledige vrijheid
van uitvoer van lijnzaad,. Wij
eisen beperkingen op invoer
allerlei, zoals Poolse lemen,
Egyptische
en
Russische
klodden enz..., wij eisen een
grotere aandacht van overheidswege voor het vlas bij

schien de eerste plaats op de
wereldranglijst der vlassers
kunnen bewaren.
Met een verder aangepast
eisenprogramma komen we
wel eens duidelijk terug.

• Strijd blijft
Had de Belgische regering
de vlassers eerder gesteund
dan hadden we de strijd met

goede Vlamingen
strijden
voor federalisme. In een federale staat zal het bewind in
Vlaanderen In Vlaamse h a n den zijn, voor het eerst zou
het mogelijk zijn een echte
Vlaamse politiek te voeren,
aangepast aan de Vlaamse
noden en toestanden. Dan alleen zullen de vlassers de
waardering, de verdediging
en de steun krijgen die hen
rechtmatig toekomt.
A.R.

WANNEER

In verband met tie « aktie vlas » heeft de Volksunie door tussenkomst van
volksvertegenwoordiger" Dr

Wouters verleden week
reeds een parlementaire
vraag gesteld. Het gaat
hier om de zeer dringende
en hoogst gerechtvaardigde eis om uitbetaling van
de beloofde premie waarvan sprake in het hierbijgaande artikel. Waar de
regering in 1959 een toelage van 5000 F beloofde is
er tot nog slechts 2500 F
uitbetaald.
Wij zijn thans half 1962
en op de restende 2500 F
wachten de vlassers nog
steeds.
Volgende
week
brengen wij meer bijzonderheden over de parlementaire aktie van de
V.U. op gebied van het
vlas.
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IIMBURG
Het 8sle Prov. Zangfeest te Bree.
Het prov. Zangfeest van h e t
'A.N Z. Limburg dat plaats h a d te
Bree kende een gi'ote opkomst
Tan Vlamingen uit gans Limburg.
Voor de aanvang van het zangfeest was men -getuige van een
«pplaus dat bij het betreden van
de zaal gebracht werd aan ons
prov. raadslid Dr Joris Degraeve
en zijn echtgenote.
Het succes van de namiddag
was te danken a a n de volle medewerking van
alle
aanwezigen
m a a r vooral aan de volgende
hoofdvertolkers, te weten :
« Het Herker gemengd koor »,
til- Herk de Stad.
« A Cappellakoor Schoonheid »,
« u Genk.
« Keurgroep Tijl », uit Neerpelt.
alsmede de verschillende dirigenten :
Ger Roosen, Leo van Esser Juliaan Wilmots; de tekstzeggers Els
Caidijn en Hugo Pluymers; begeleiding : R e n a a t Peeters.
Om niet te vergeten al de
V.aamse verenigingen, de st chting
« Noordstarfonds », en de plaatselijke studentcndrumband, die voor
het feest door de stad trok
Het is een feit, dat ons Vlaamse volk nog zingen kan. zeker de
bekende oude, alsook de latere,
nieuwere melodiën uit onze rijke
Vlaamse liederenschat.
Zeer verzorgd en waarheidsgetrouw sprak de bmdtekst tot h e t
gemoed van al!e aanwezigen, h e t
b r a c h t een beeld van de Vlaamse
m ' s k e n n m g en achteruitst«lhng.
De gelegenheidsrede werd uitgesproken door Dr, J u r . Paul
Daels, die een beeld schetste van
de huidige actuele Vlaamse moeihjkheden en de strijd ten bate
van
de Vlaamse
volksgemeenscl'an
Het was een dreunende Vlaamse Leeuw, die het einde bracht
van een zeer geslaagd prov. Zangfeest
BRUSSEL
I n de bres voor de vernederland6ing van h e t openbaar leven.
Het arrondissementeel bestuur
van Brussel heeft bij de taaikommissie van het leger klacht ingediend tegen volgende onwettelijke
toestanden bij h e t Mmisterie van
Landsverdediging en bij de legerd.^nsten in h e t Brusselse '
1 Benadeling van Vlaamse offiC.eren, die slechts een op vier
betrekkingen bekleden en dan nog
meestal in de minder belangrijke
d. nsten;
•J) Benadeling van de Vlaamse
m htairen, die m het Brusselse gedwongen worden, ingevolge een
onredelijke en op geen ernstige
g.'onden berustende interpretatie
van de taalwetten, tot het uitvoeren van franstalig werk
Oeze klacht wordt t h a n s door
de kommissie onderzocht en moet
uiteindelijk leiden tot de versterking van het Vlaams beroepsmilitairenkader in Groot-Brussel en
bijgevolg ook tot de versteviging
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.van h e t Nederlandstalig
kultureel, sociaal, godsdienstig en openbaar leven a'daar.
Het arrondissementeel bestuur
heeft ook uit een antwoord op een
parlementaire vraag van Mr Van
der Eist opgemaakt dat het hoger
gerechtelijk a p p a r a a t in Brussel
t h a n s m handen is van 99 personen met een Frans diploma n a a s t
slechts 19 [>ersonen met een Nederlands diploma
Deze onrechtvaardige verdeling
van de betrekkingen betekent dat,
n a a s t 99 invloedrijke gezinnen, die
bijdragen tot de verfransmg van
Brussel er slechts 19 gezinnen behoren tot de Nederlandse kuituur.
Is het te verwonderen d a t de
fanatieke anti-Be'gische franskiljonse pers voortdurena voor de
dag komt met statistieken die
moeten
bewijzen hoe
verfranst
Brussel is ? Nooit voegen zij erbij
dat die verfransmg de vrucht is
van kultuurmoord sedert 1830 e n
van onwettelijkheid sedert h e t bes t a a n van de taalwetten.
De Brusselse Vlamingen k u n n e n
op zeer korte tijd een veel grotere
invloed verwerven bij de m Brussel gevestigde openbare diensten,
indien zij eendrachtig de Volksunie steunen in h a a r aktie om al
die diensten door wettelijke druk
te dwingen tot eerlijke behandeling van Vlaamse
ambtenaren,
rechters en beroepsmilitairen.
jWerftochten
met
verkoop
van
blad.
Sedert einde 1960 heett de arrondissementele ploeg in 28 tochten 46 gemeenten bezocht.
De deelnemers zullen eerlang
voor die
Inspanningen beloond
worden met een nieuwe mikrowagen, h u n geschonken door n a tionalisten uit het arrondissement
die zelf niet a a n de tochten kunnen deelnemen, d a a r die door h u n
steun dat nuttige werk willen op
gang houden.
Wie ook voor deze tochten wenst
uitgenodigd te
worden, gelieve
n a a m en adres per briefkaart op
te geven a a n B. Maes, P a r k l a a n 4,
te Zaventem.
Ze gelieven te vermelden a a n
welke reeks tochten ze om de veertien dagen willen deelnemen : zaterdag namiddag of zondag,voornamiddag.
Volgende voormidaagtochten :
Beigem, Humbeek en Grimbergen
op zondag 17 juni. Bijeenkomst te
8 uur 45 achter de KVS of te 9
uur 30 a a n de kerk van Beigem.
Volgende namiddagtocht : Haren op zaterdag 23 juni. Bijeenkomst te 14 uur achter de KVS
of te 14 uur 30 a a n de Sint-Vincentluskerk te Evere.
Geplande tochten voor 1962.
's Namiddags
: Neder over
Heembeek,
Itterbeek,
Relegem,
Hamme, Brussegem, Peutie, Houtem (Vilvoorde), W e z e m b e ^ - O p pem. Perk, Weerde. St-LTlriks-Ka/pelle.
's Voormiddags : Vlezembeek,
Schepdaal,
Oetlngen,
Vollezele,
Beersel,
Huizingen,
Buizingen,
Hekelgem,
Essene,
Meisbroek,
Steenokkerzeel, Hofstade, Muizen,
Lembeek, St-G^nesius-Rode,
Pepmeen
V.ü. ANTWEKPEN-STAD
Op woensdag 6 juni a.s. alg. ledenvergadering om 10 uur 15 In
h e t lokaal « Peter Benoit », Prankrijklei. nr 8, .\ntwerpen (bovenzaal)
Mter Hugo Schiltz, gemeenteraadslid en de. Hr K DiUen zullen
er het woord voeren.
Allen op post.
DENDEBLEEUW-LIEDEKERKE
Emiel Hullebroeck in ons midden.
Half mei verlieten Meester en
Mevrouw Hullebroeck de Schalmei
om zich definitief in het St. R a faelsrusthuis te vestigen. De afde-
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lingen Denderleeuw en Liedekerke
op wier
beider grondgebied dit
rusthuis gelegen is wensen onze
grote Vlaamse komponist en zijn
dame van h a r t e welkom in h u n
midden
Mogen de Heer en Mevrouw
Hullebroeck er genieten van een
welverdiende rust. We hopen vurig
h e n nog vele jaren in ons midden
te mogen behouden.
POPERINGE
Operatie Potma.
Dokter Herman Le c o m p t e , de
kompagnon
van
volksvertegenwoordiger Daniel Deconinck in de
Operatie Munganga Mandefo en
in de operatie Potma vertelt over :
« De waarheid over P o t m a » te
Paperinge op zondagvoormiddag
17 juni 1962 om 10 uur 30 in de
zaal h e t Belfort. Grote Markt.
(Naar
alle
waarschijnlijkheid
zal ook onze nationale Sekretaris
Wim Jorissen van de partij zijn
om ons te onderhouden over de
huidige politieke toestand ! — zie
vo'gend n u m m e r t
GEESTDRIFTIGE
VOLKSVERGADERING
EEKLO

TE

Te Eeklo heeft een schitterende
meeting plaats gehad.
N a d a t alle aanwezigen
rechtstaande een m i n u u t stilte h a d d e n
in a c h t genomen ter nagedachtenis van de onlangs in de gevangenis van St. Gillis overleden
Vlaamse politieke gevangene, de
heer H e r m a n Van Ooteghem, verleende voorzitter Van den Berghe
h e t woord a a n de heer Pol Martens. Spreker viel de u n i t a i r e
s t a a t s s t r u k t u u r bijzonder
scherp
a a n en onderstreepte verder vooral de sociale aspekten v a n de
Vlaamse strijd.
Volksvertegenwoordiger Wouters
h a d h e t vervolgens over de knoeipolitiek van de regering en stelde
de dubbelzinnige houding v a n de
B.S.P. en de C.V.P. a a n de kaak.
Na een bloemenhulde a a n Volksvertegenwoordiger Deconinck omwille van zijn schitterende « bevrijdings «-prestaties in Kongo en
Rusland n a m de gehuldigde onder
stormachtige
toejuichingen
zelf
h e t woord. Na een relaas over zijn
tussenkomsten ten bate van de in
Kongo gevangen soldaten en de in
Rusland verblijvende krijgsgevangenen, sprak de heer Deconinck
over de nefaste e n totaal onduldbare taalontwerpen van de regering. Spreker verklaart zich voors t a n d e r van een radikale stellingn a m e w a r s van elk komprorols t e genover de imperialistische frankofielen.
Als laatste spreker schetste de
heer
Van Holderbeke o p een
overtuigende en tegelijk bijzonder
pittige wijze een beeld van de huidige toestand in België. Hij stelde
vervolgens de diagnose vast van
o n s « zieke» vaderland. Aan de
h a n d van talloze voorbeelden beklemtoonde de herhaaldelijk toe-

gejuichte .spreker de noodzakelijkheid om in België een paardemiddel a a n te wennen. Dit paardemiddel d a t België nog nieuw leven
k a n inblazen heet « FEDERALISME » !
Na een kernachtig
slotwoord
door de heer Van den Berghe werd
deze v a n geestdrift en strijdbaarheid sprankelende
volksvergadering besloten met de Vlaamse
Leeuw !
Vermelden wij ook nog d a t tussen de onderscheiden
sprekers
Vlaamse strijdliederen werden gezongen onder de leiding van de
heer Van Poucke.
KONTICH
De m a n n e n van de kolportageploeg van h e t K a n t o n Kontich
zetten de steimactie -in tot h e t
aankopen van een volledige micro-installatie die moet dienen om
de kolportagen meer k r a c h t te geven door stemmige muziek, eigen
volksliederen en h e t uitzenden v a n
eigen bindteksten; tevens om onze vergaderingen e n ander bijeenkomsten a a n g e n a a m t e maken.
Alle leden, vrienden en sympat h i s a n t e n v a n de Volksunie v a n
h e t k a n t o n K o n t i c h worden vriendelijk vei-zocht h i e r a a n mede te
werken en zelf flink te steimen.
Elke gift hoe klein of hoe groot
ook is ons best welkom.
Hartelijk d a n k e n storten o p :
Kredietbank
- Kontich
P.C.».
127.38 met vermelding : Steunactie micro-installatie K a n t o n Kontich.

Zopas verschenen

BALANS
VAN EEN JAAR
de Volksunie in het parlement. 66 blz in geplastifieerde omslag. Overzicht
van een jaar werking, integrale tekst der V.U.-wetsvoorstellen.
Onmisbaar
voor ieder V.U.-lid.
Deze brosjure zal op de
Landdag te verkrijgen zijn.

HERNIEUW UW
ABONNEMENT
ROESELARE
Ter gelegenheid v a n de dodenherdenking v a n zondag 27 mei in
de Paterskerk v a n Roeselare werd
gecolporteerd m e t niunmers v a n
de Volksunie en met federalismebrochirurtjes.
Onze
netto-winst
bedroeg h e t mooie sommetje van
900 F . Na de mis, de kerk zat n a a r
aloude gewoonte bomvol, gingen
alle aanwezigen n a a r de zaal
d o e t waar E.P. Dr. Brouns s.j. als
enige spreker was aangekondigd.
Nog nooit voorheen werd in Vlaan-

deren een dergelijke rede gehoord!
Spreker viel onmiddellijk m e t de
deur in huis. Hij deed een vurige
oproep tot alle aanwezigen o m
zich eindelijk eens h e t lot a a n te
trekken van de 60 gevangenen v a n
St. Gillis. H e t hoogtepunt werd
bereikt wanneer spreker zich volledig a a n de zijde v a n de Volksunie schaarde en een scherpe allusie m a a k t e op h e t geval P a a r d e koper.
Na
deze
schitterende
spreekbeurt werd de tweede m a r s
op Brussel aangekondigd.
Tenslotte bekroonde een daver e n d e Vlaan 66 Leeuw deze heuglijke dag !

ZOEKERTJ
Bediende goed voorkomen, zoekt
gelijk welke betrekking (vertrouwenspost,
vertegenw.
Bureelw.
enz.) schrijven bur. blad ond. n r
118 of telef 51.73.76.
Gezette Heer wenst kennis te
m a k e n m e t Vlaams voelende vrouw
tussen de 50 en de 60 jaar. Liefst
uit de omgeving van Antwerpen.
Schrijven bureel blad n r 116.
Vlaams n a t . bediende - boekh.,
not. soc. wetg. 24 ]., vr. werk in
eigen str., prov. Iamb., goede refer. Schr. bur. blad n r V.V. 117.
Gezocht reisgenoten voor Grlekenl. en Italië 1 jul. 1 aug. Deeln a m e onkosten a u t o 6.500 F.
Schr. bur. blad L.S.
Over te nemen wegens ziekte :
Galvanostegle
(familiebedrijf)
geen
concurentle,
ongelooflijke
mogelijkheden w. volledig aangeleerd : schiijven bureel van het
blad A.B.
Gevraagd voor Oostende flmke
meiden reeds gediend hebbende.
4.500 F per m a a n d . R.M.Z. kost en
inwoon. Zich wenden 59 Koningss t r a a t Oostende.
Gevraagd meisje voor h u l p In
huishouding, inwonend. Dr. Bartier, Louisastraatt 24, Mechelen,
tel. 015-161.77.
Vlaams nationalist vader van 6
kinderen zoekt plaats als chauffeur of magazijnier liefst omgeving G e n t - Kortrijk of Brugge.

GELD

op buizen
en gronden ^ o/
vanaf O •"'
zond
verpl
afk.
T 10 ot IS y d u u i
Tel. O.-JS'23.198
of 23 854

©öBS

HERMES

Gronden
Hypoteken
Bouwen van Landhuizen
•
W e n d t U in v e r t r o u w e n tot d e
maatschappijen

ROLUS a VAN DER PAAL
en

ONS LANDHUIS
Grote steenweg, 159
Bercliem ( A n t w e r p e n )
Telefoon : 3 9 . 6 9 . 5 7

SCHOOL
54 Zuidlaan
211 IVI. Lemonnierlaan
Tel. 11.00.33
Brussel

•
Volledige sekretariaatkursus
in twee jaar.
•
Steno- en
daktylografie
in vier talen.
Boekhouden
Sociale wetgeving
Moderne talen
Handelscorrespondentie
•
De school waar Vlamingen
zich thuis voelen.
•
Beter en voordeliger

Of voiKSimii
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LANDDAG TE ASSE
OPROEP TOT DE
DEELNEMERS
Het inrichtend konütee doet
een oproep opdat de deelnemers h a a r de t a a k zou verlichten door de richtlijnen verstrekt door de ordediensten en
de
commissarissen van
de
Landdag, mchtvol n a te leven.
Namens het inrichtend komitee : P. Leplat, sekretaris.
KOMITEE LANDDAG
Voorzitter : Deconinck, D.
Sekretaris : P. Leplat.
Penningmeester
: M. Van
der Sichel.
Propaganda : T. van Overstraeten.
Eindteksten : Pelgrims.
Programmatic : J a a k Steegmans.
Orde dienst : BobMaes.
Commissarissen : E. Torfs,
J a n de Eerlanger.
Landdag 13 juni te Asse.
De vaandi-igs verzamelen met
h u n afdelingsvlaggen te 14 uur 45
op h e t gemeenteplein te Asse.
Optocht achter de V.M.O. muziekkapel n a a r de landdag weide.
AALST
Wij gaan met de tram I
Prijs heen en terug per persoon:
16 F .
Samenkomst in De Vriendschap
te 13 uur 30.
Vertrek aan St. Annabrug te 13
uur 53.

Landdag : Terugreis over Erwetegem - O. VI. Afspraak in
« AD FÜNDUM ».

ANTWERPEN
De verplaatsing n a a r Asse wordt
georganiseerd door
middel van
autokars.
Eenheidsprijs : 55 F vanuit elk
p u n t van het arrondissement.
Algemene verzameling om 9 uur
30 op de Plantijn en Moreluslei,
begin
Pelikaansti-aat
en
einde
Provinciestraat.
Vertrek te 10 uur stipt.
Het middagmaal wordt voorzien
tussen 12 en 13 uur te Asse zelf.
Om 14 uur gezamenlijke optocht
n a a j de weide.
Vermoede]'ikp thuiskomst rond
19 uur.
ANTWERPEN-WEST
Bijeenkomst te 13 uur 30 a a n
Kleine Tunnel, Antwerpen-West —
gratis vervoer
EREMBODEGEM-CENTRUM
Vertrek per autobus te 13 uur
45, Dorpsplein.
Prijs 25 F, heen en terug.
Te 14 uur Barreel (Brusselbaan).
De begeleidende auto's sluiten
ook hier aan.
Fietsers : vertrek te 13 uur 30,
Dorpsplein.
Bij de terugkomst, bezoek aan
onze vrienden te Denderleeuw en
Welle.

BRUGGE
Er wordt gestart te Blankenberge te 12 uur, te Knokke (Station) te 12 u u r 30 en te Brugge
('t Zand - Kon. Albertlaan) te 13
uur.
Uiterst uur van terugkomst te
Brugge : 21 uur.
Alle bestuursleden,
militanten
en gewone leden maken zeker de
reis mede.
BEVEREN-WAAS
Naar Asse per autokar voor Beveren-Waas en omliggende.
Prijs 40 F. Vertrek te 1 uur 30
Markt, Beveren-Waas

BURCHT
Afdeling
Burcht - Zwijndi^echt,
inschrijvingen voor de Landdag
voor 1 juni op h e t sekr. Pons Uytersprot, Antwerpse steenweg 300,
Burcht, tel. 52.75.95.
DENDERLEEUW
Per bus n a a r de Landdag op 3
juni.
Vertrek te 13 uur 30 aan het
Stamcafé, Guido Gezellestraat 19a
Prijs : 30 F.

Let w e l !
Wij komen op verzoek GRAT I S filmen.
Duur van de vertoning :
1 uur 20.
Afspraak en inlichtingen :
P. Lauriks. Offerandestraat 68,
Antwerpen.
Alle dagen na 18 uur 30.

HEKELGEM
De vrienden en simpatizanten
van Hekelgem gaan n a a r de Landdag met de t r a m .
HAACHT-BOORTMEERBEEK
Er vertrekt een autobus a a n h e t
lokaal « De Wielewaal », Wespel a a r s t r a a t te Haacht.
Inlichtingen aldaar.
lEPER-POPERINGE
Met de bus n a a r de landdag.
Prijs 90 F.
Inschrijven op volgende adressen •
Popennge
:
Belfort,
Grote
Markt, Roger Vandenbilcke, 65
Doornstraat.
Woesten : Vlaams Huis, Dorp
69
Oost-Vleteren : Omer Dehaene,
Noordhof.
Brielen : Henri Ryckebus, Doi-p.
Boezinge : Mortier Pol, Dorp
72.
leper
: Gasthof
't
Zweerd,
Markt.
Landdag
gelegenheid
parel der
Gasthof «
Erwetegem,

:

Mis deze enige
niet. Bezoekt de
Vlaamse Ardennen.
AD FÜNDUM » te
O. VI.

geeft recht op h e t maandblad van
de V.V.B. « Doorbraak » tot h e t
einde van het jaar.
LEDE
De jaarlijkse 11 juli Mis te Impe heeft plaats op zondag 8 juli
om half elf, en niet om half tien,
zoals vorige jaren.
MERKSEM
Op zaterdag 23 juni te 8 uur 's
avonds spreekt onze partijvoorzitter M. Fr. Van Der Bist op de
inhuldigingsplechtigheid
van
de
zaal Tijl te Merksem.
Voor diegenen die van buiten
Merksem de plechtigheid komen
bijwonen afstappen aan de oude
kerk St. Barthomomeeus.

V.V.B.
. De Vlaamse Volksbeweging doet
een beroep op alle Vlamingen om
h a a r rangen te vervoegen. Dit is
nu mogelijk tegen een verminderde bijdrage van 20 F, te storten op
PCR
8678.87 van de Vlaamse
Volksbeweging - Gent, of gewoon
te sturen onder omslag n a a r de
V.V.B. - Dienst Administratie en
Financiën, Roemer Visschersstraat
31, Antwerpen l.o. Deze bijdrage

GENT NAAR ASSE
Vertrek van onze karavaan aan
de Reep om 13 uur 15 stipt.
Verzamelen van de personenwagens vanaf 12 uur 30 De wagens
en autokars der andere afdelingen
zorgen er voor te 13 uur ter plaatse te zijn.
Deename prijs 50 en 60 P Heenreis 19 uur 30 vertrek uit Asse, oponthoud, Vlaams huis Aalst café
« Den IJzer » Aalst. Vlaams huis
Wetteren, onze accordeonist doet
de reis mee.
Autobezitters die onze karavaan
willen vergroten worden eveneens
.verzocht h u n deelname te laten
kennen

MEISE
Gedurende
onze
propagandatocht van 19 mei werden in Meise
alleen meer bladen verkocht dan
begin 1961 m Meise, Grimbergen
en Strombeek-Bever samen
De volgende tochten
hebben
plaats zondagvoormiddag 17 juni
naar Beigem, Humbeek en Grimbergen en zaterdag namiddag 23
juni n a a r Haren.

De prijs (25 F) kan geen bezwaar zijn. Lede moet met een
zeer sterke afvaardiging te Asse
zijn l

LIEDEKERKE
Zoals gewoonlijk zal Liedekerke
flink vertegenwoordigd zijn op de
Landdag van 3 juni te Asse.
Zij die wensen de verplaatsing
per bus mede te maken a a n de
prijs van 25 F laten zich zo vlug
mogelijk inschrijven bij een onzer
kaal en enkele minuten later Cafe
« De 5 Ankers » bij onze propagandaleider De Bruyn Roger.
LEUVEN - HEVERLEE - KESSEL
LO
4de landdag Asso : vertrek uit
Leuven aan t Gerechtshof te 13
uur 15.
's Avonds gezellig samenzijn in
ons lokaal « Cristai ».
LIMBURG
Reisweg 1ste bus.
Vertrek Neeroeteren 11 uur 30
Gruiliode cafe Uilenspiegel Meeuwen Kruispunt, Helchteren Kruispunt, Heusden Kerkplein, Beringen m a r k t te 12 uur 30.
Dselnemingsprijs : 100 F Vanaf
Helchteren 90 F. Vanaf Beringen
80 F.
Reisweg 2de bus.
Vertrek Hasselt te 12 uur; Kuringen, Kermt. Herk de Stad, Halen.
Beide pussen zullen vanaf Diest
samen vertrekken
Deelnemingspnjs 2de bus : 90 F ;
vanaf Herk de Stad 80 F

EKEREN en KAPELLEN
Vertrek uit Ekeren Donk (Kerk)
8 uur 30.
Mariaburg (Molenweg) 8 uur 35.
Kapellen (Gemeentehuis) 8 uur
40.
Putte (Kerk) 8 uur 50
Stabroek (Hoek Dorpstraat en
Kleine Molenweg) 9 uur.
Hoevenen (Standbeeld) 9 uur 10.
Ekeren Markt (Café Breughel)
9 uur 20.
Aansluiting bij provinciale kar
r a v a a n te Antwerpen.
Terug tussen 18 uuj. 30 en 19 uur.
Prijs 55 F.
EREMBODEGE.M-TERJODEN
Vertrek per autocar a a n ons
V.U lokaal « De Blauwvoet » om
13 uur 30.

BEWEGINGSLEVEN
V.M.O.
Filmsectie stelt voor :
Mars op Brussel in Gevacolor.
Film over Het « Bewegingsleven ».
Uit de oude doos : IJzerbedevaart 1937.

Landdag: : Apotheose « AD
FüNDüM
» te
Erwetegem.
Mooiste l a a l in Vlaanderen.

K O R T R I J K (arrondissement)
Het arr. bestuur richt een autoreis In naar de Landdag te Asse,
op 3 Juni a.s.
Deelname in de kosten : 70 P
(herkenningsteken inbegrepen).
Vertrek : 1ste autob. arr. Menen
9 uur 30
2de autob. arr. Kortrijk : 10 uur.
Algemene leiding : Pol Herma,
Wevelgem.
LEDE
Uit Lede vertrekt morgen te
kwart voor twee een auto-karavaan
n a a r Asse. Bijeenkomst a a n het
lokaal « Reinaert ». Wie over geen
eigen wagen beschikt vindt wel
een plaatsje in een der auto's.

HOF

DE

VOER

O n s « Hof De Voer » 's
Graven-Voeren
in
het
h a r t j e v a n de V o e r s t r e e k
s c h i e t goed op. We h o p e n
h e t op zondag 15 juli in te
huldigen.
Wie a a n d e l e n w e n s t k a n
ze per 1.000 F o n d e r s c h r i j ven op giro 1532.37 S t i c h t i n g O v e r m a a s V.Z.W. 's
Graven-Voeren.
Er zijn
1.000 F ,
t i n g 15
Interest

300 a a n d e l e n v a n
elk j a a r door loterug betaalbaar.
3 %.

De b e h e e r r a a d
bestaat
uit de v o l k s v e r t e g e n w o o r digers V a n L e e m p u t t e n e n
De Coninck, Wim J o r i s s e n
( s e k r e t a r i s ) , W a r d Rolus,
Rudi V a n der P a a l e n Jef
Ernst.

IMMO-BEL
Bouwkoördinatie
Noordstraat 27, Brus. 1
Tel : 17 14.06
Bouwt voor alle Vlamingen
Hypoteken eerste en
tweede rang
Leningen op handtekening
Postrekening 343.65

LAND VAN RODE
Deelname aan de landdag van
3 juni te Asse. Vertrek van de autobus te Gavere markt 12 uur 30,
Zwijnaarde dorp 13 uur. Merelbeek statie 13 uur 10, Mei!e standbeeld der gesneuvelden 1.^ uur 30,
aansluiten aldaar bij de karavaan
Gent,
Inschrijven bij : De Rycke Willy Scheldestraat 9 Gavere. Huyghe
Robert, Gaverestw. 96. Merelbeke,
Vlaams
huis,
Heirweg
Noord
Zwijnaarde, en Coenraets, Wolvenstraat 1 Melle.
Prijs 60 F
GROOT-BRUGGE
Vierde Federale Landdag.'
Nog enkele plaatsen zijn vrij in
de bus welke ingelegd wordt ter
gelegenheid van de Vierde Federale Landdag te Asse op 3 juni.
Reisgeld werd bepaald op 65 F
per persoon,
Stai't te Blankenberge te 12 uur,
te Knokke (station) te 12 uur 30,
te Brugge (langs Kon. Albertlaan richting station) te 13 uur,
U k u n t nog inschrijven bij :
Blankenberge : Lokaal « 't Butje », Vanderstichelenstraat 27,
Knokke : Raf Declercq, Lippenslaan 159,
Torhout : Jef Duflou, Hogestraat 79,
Groot-Brugge : Mare Vandemooi-tel, Delaplacestraat 121, St.
Kruis,
Roger Vandevoorde, WoUestraat
45, Brugge,
Guido Van In, Minderbroederss t r a a t 24, Brugge,
J a n Van
Tulden,
Verbrand
Nieuwland 25, Biiigge.

gemeentehuis 9 uur 15, Mechelen,
Helst op den Berg 9 uur, Beersel
9 uur 10, Berlaar kiosk 9 uur 15.
Berloar station 9 uur 20, Koningshooikt 9 uur 30, Mechelen 10 uur.
Al de autobussen en privaatwagens komen te Mechelen samen
op de Wollemarkt, vanwaar gezamenlijk vertrek van de autokaravaan om 11 uur stipt.

MERKSEM
Nogmaals een drmgend beroep
op allen die medegaan met de door
ons besproken autobus tijdig hunne ticketten te komen athalen.
OOSTENDE-WESTKUSl
Uurrooster : vertrek uit Nieuwpoort te 9 uur 30 stipt Volgende
halten zijn voorzien : Middelkerke (kerk) 9 uur 45. Oostende-Mariakerke (Derbylaari) 9 uur 55,
Oostende (Petit Paris) 10 uur. Gistel (Caf Sylv. Maes) 10 uur 25.
Aankomst te Ingelmunster tegen
11 uur 45 waar gelegenlieid zal
zijn de innerlijke mens te versterken.
OÜDE.NAARDE-RONSE
Wij begeven ons naar Asse met
eigen wagen, doch In karavaan.
Reisweg :
Vertrek Oudenaarde (Markt) te
12 uur 45 voor de leden en simpatizanten uit de kantons Oudenaarde en Kruishoutem.
Aankomst Nederbrakel (Markt)"
te 13 uur 15, waar de leden en
simpatizanten uit de kantons Nederbrakel, Ronse en St. Maria^
Horebeke de
karavaan kunnen
vervoegen
Vertrek Nederbrakel (Markt) t e
13 uur 30, over Ninove (Strijtem,
Wambeek en St. Katerina-Lombeek naar Asse (aankomst rond
14 uur 30)
De wagens zoveel mogelijk van
leeuwenvlaggen voorzien a.u.b
N.B. — Na de Landdag komen
wij liefst onmiddellijk naar Oudenaarde tei-ug
aangezien velen
wen.sen aanwezig te zijn op het
Tuinfeest van VTB-VAB in het
Liedtspark (aanvang 19 u u r ) .
TURNHOUT (arrondissement)
De prijs werd berekend voor
Turnhout, Dessel en Mol : 80 F,
Geel, Oevel, Herentals en Herenthout ; 75 F.
Ramsel en omstreken : 65 F,
Wij hopen dat ons arrondissement te Asse talrijk zal vertegenwoordigd ziin 1
WEST-VLAANDEREN
De karavaan n a a r de landdag
vertrekt uit Ingelmunster om 12
uur 30 stipt. Het provinciaal bestuur rekent op een massale opkomst. Het uur dient in acht genomen te worden omdat radiowagens de karavaan begeleiden en
in bepaalde gemeenten de toela^
ting op bepaalde uren verleend
werd.
WAARSCHOOT
,We sluiten aan met de wagens
bij de karavaan te Gent, deelnemingsprijs 60 F Deelnemers uit
de omliggende gemeenten worden
indien mogelijk ter plaatse afgehaald !
WETTEREN
Speciale autobussen vei'trekken
te Wetteren op de Markt te 13 uur.
Prijs : 50 F
Bewoners van de Wetterse randgemeenten worden per autobus afgehaald en teruggebracht
Wie met een eigen wagen rijdt,
sluite zich aan ai] de Karavaan op
de Markt te Weiteren te 13 uur
of op de Markt te Dendenno.ide
(samenkomst voor heel het arrondissement) te 13 ulir 30. De karavaan van Gent ri.idt over Wetteren en Dendeniionde en vormt
^en Karavaan nrie', deze van ons
*rrondis,'a>"ipnt.

Allen naar de Landdag en
vandaar naar » AD FUNDUM »
te Erwetegem om de avond te
besluiten
in echte
Vlaamse
leute en gezelligheid.

.t^JiCHELEN (arrondissement)
Op zondag 3 juni trekt nel gan
se arrondissement m olok naar de
federale landdag t.e Asse Auto
kars en privaatwagens vertrekken
uit alle punten van hel arrondissement Iedereen versiert zijn wagen met een leeuwenvaandel,
B o m e m 9 uur 15 samenkomsi
kerkplein, omliggende genieentei
Willebroek, Mechelen Asse.
Nijlen Kerkplein 9 uur Lier lokaal Den Hoorn 9 uur 30, Duffel

ZOTTEGEM
Vorming autokaravaan om 13
uur 45 aan de Heldenlaan
De deelnemers die geen eigen
wagen hebben verzameler. daar
eveneens De .luiobestuurder." ,tlt
het oml ggeriüe gelieven aan te
sluiten op de baan naar Aalst,

BIEREN TIMMERMANS
CL.V Lombeek
Afspanning

«DE

GUEUZE - KRIEK
Tel

0,54 32381

KROON»

Enig spijshuis in het mooie Pajottenland, de aardbeienstreek, rechtover de vermaarde kerk van OL V Lombeek
bekend voor zijn retabel.
Tien minuten rijden vanaf bet l a n d d a g t e r r e i n
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ONZE ERKOZENEN AAN HET WERK
DE KAMER :

Dr. Van Leemputten
over volksgezondheid
Bij de bespreking van de begroting van het Ministerie
van Volksgezondheid en het Gezin in de Kamer op 11
mei jl. werd namens de Volksunie het woord gevoerd
door volksvertegenwoordiger dr R. Van Leemputten.
Bij het begin van zijn tussenkomst zegde onze woordvoerder dat één der belangrijkste elementen bij een
waarachtige politiek van volksgezondheid de zorg voor
de gezinnen moet zijn. Dr Van Leemputten verklaarde
dat de Volksunie het eisenprogramma van de Bond der
Grote gezinnen integraal bijtreedt; hij brak een lans
voor uitgebreider jeugdzorg en effineiënter sociaalmorele bescherming van de jeugd, voor daadwerkelijke
steun bij middel van voordelige leningen aan jonggehuwden, voor uitbouw van het sociaal verlof ook en
vooral ten bate van de moeders der grote gezinnen,
voor de gelijkberechtiging van loontrekkenden en
zelfstandigen inzake de familiale vergoedingen, voor
steun aan families met kinderen die na hun meerderjarigheid nog voorstuderen.
Na
aangedrongen
te
hebben op meer kredieten
om de uitbouw toe te laten van de dienst der familiale helpsters, verzocht
onze woordvoerder de Minister, bij zijn kollega van
Openbare Werken aan te
dringen opdat eindelijk
het voor de volksgezondheid zo heilzaam « Groene Plan > eens op ernstige
wijze zou worden ten uitvoer gelegd. Dr Van Leemputten hoopte dat de tribul aties rond het NILOS
de minister toch tijd genoeg zouden hebben gelaten om even zijn aandacht
te schenken aan het n i j pend tekort van sport- en
vooral zwemgelegenheden
te bate vooral van de
jeugd; uit een vergelijking van
het
aantal
zwemgelegenheden In Belgisch en in Nederlands
Limburg blijkt, hoe ver
ons land op dit gebied nog
ten achter staat.

matigheid van fluor tegen
tandbederf. Ik acht het
maar gelukkig dat deze
vergelijkende studies maar
op kleine schaal worden
uitgevoerd.
Wat de watervoorziening
betreft stippen we aan dat
de Vlaamse provincies nog
een flinke
achterstand
hebben in te lopen. Een
vierde van het land blijft
verstoken van drmkwater;
het is in hoofdzaakvlaams
gebied. In West-Vlaanderen lijdt men van de verzilting van de ondergrond
die, naast de volksgezondheid, ook de veeteelt sterk
bedreigt. In Oost-Vlaanderen is de ondergrond
besmet vooral door nitrieten, colibacillen en andere bakteriën. Deze toestand is ongunstig bij de
voeding vooral van jongere kinderen en speciaal bij
pasgeborenen. Wij vragen
dan ook dat deze Vlaamse
provincies snel en volledig
zouden worden voorzien
van waterleiding ^.

Onze woordvoerder onderzocht dan enkele, punten van het begrotingsverslag : « Persoonlijk geloof ik niet aan de doel-
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kunde grote inspanningen
werden
gedaan
inzake
kankerbestrijding.
Hij
verklaarde dat het onderzoek n a a r de oorzaken van
deze
verschrikkelijke
kwaal niet genoeg kon opgedreven worden doch hij
waarschuwde ervoor dat
deze inspanningen
niet
ten koste van de T.B.C.bestrijding
mogen
geschieden. De hedendaagse
therapie heeft de T.B.C.
stellig veld doen verliezen
maar de kwaal is verre
van volledig overwonnen.
Onze woordvoerder onderzocht dan de toestand
op het gebied van de revalidatie der epileptici en
drong aan op uitgebreider
steun aan hen die supplementair psichisch belast
zijn. Hij drong aan op
verhoging van de toelagen
voor heraanpassing der
lijders aan spastische a a n doeningen
« Wij staan », aldus vervolgde dr Van Leemputten, « de schoolplicht voor
blinden voor en kontrole
op de liefdadigheidswerken. Tegenover gebrekkigen en gehandikapten is
ieder paternalisme misplaatst; het zijn in de eerste « plaats de gehandikapten zelf die aktief
moeten betrokken worden
in het bestuur en het beheer der organismen ».
Dr Van Leemputten kloeg
de mistoestanden aan in
enkele scholen voor verpleegsters waar de leerlingen — ondanks het feit
dat zij talloze uren effektief werk leveren — hoge
schoolgelden moeten betalen. Vervolgens vroeg hij
de aandacht van de minister voor de zo belangrijke sector van de Kommissies van Openbare Onderstand. Deze Kommissies dienen te beschikken
over een grotere fina^tiële autonomie; momenteel mogen bij bvb. voor
onderhoudswerken slechts
sommen tot een beloop
van 5.000 F zonder voorafgaande toelating a a n wenden.
Ook het probleem van
de huisvesting kreeg de
aandacht van onze woordvoerder.
Op het gebied van de
huisvesting der bejaarden
dient nog heel wat gedaan
te worden. Dr Van Leemputten kloeg de ongebrei-

delde grondspeculatie aan
die er oorzaak van is dat
in de buurt van bedrijven
praktisch nergens vestigingsmogelijkheid is voor
de werknemers dier bedi'ijven. Het ware wenselijk
dat bij iedere nieuwe industrie in plann • ruime
zones zouden worden afgebakend
voor
sociale
huisvesting. Een
huurgrendel zou eveneens in
dergelijke zones kunnen
toegepast worden
Volksvertegenwoordiger
Van Leemputten
onder
zocht vervolgens de taaitoestanden op het Depar-

men dat men de zaak kan
ongedaan maken en het
protest smoren door dit
beroep op onaantastbare
personen ».
Niet alleen in het R- K.
echter zijn er wantoestanden op Vlaams en bijgevolg op sociaal gebied; in
de Nationa.e Werken voor
Oudstrijders en Oorlogsinvalieden is het zo mogelijk nog erger. Dr Van
Leemputten drong aan op
een spoedige en afdoende
sanering.
Tenslotte deed spreker
een plechtige oproep tot
de minister : « We houden

G r o e n p l a n op ernstige wijze a a n p a k k e n
tement en in enkele grote
organismen : « De taaitoestanden in h e t Departement laten, zeker bij de
topfunkties, nog heel wat
te wensen over. En wat
dan gezegd van h e t Rode
Kruis ! Zal men een einde
maken aan het finassieren over de vraag of h e t
R. K. al dan niet onderworpen is aan de taalwet ?
De huidige officiële thezis
is, dat het R. K. onderworpen is aan de taalwet
in oorlogstijd, niet echter
in vredestijd. Potsierlijker
kan het niet ! De regering
benoemt de voorzitter en
geeft ontelbare voorrechten en monopoliepozities.
Men kan toch niet ernstig
beweren dat het R. K. ook
in vredestijd geen openbare dienst is. Het Is niet
met een lid van de dynastie tot voorzitter te benoe-

met overtuiging een pleidooi voor de heling van
alle oorlogsleed. Laat alle
« oorlogsleed in de mate
van het mogelijke geheeld
worden met de medicijn
van het humanisme. De
verminkte Oostfrontstrijders zouden moeten toegelaten
worden tot
het
Fonds voor Gebrekkigen
en Verminkten waar ze
thans uitgesloten zijn; deze aangelegenheid ressorteert onder Sociale Voorzorg maar we durven de
Minister verzoeken, aan
te dringen bij zijn kollega >. Dr Van Leemputten
besloot met te verklaren
dat de leden van zijn fraktie de begroting niet zouden goedkeuren omwille
van de Vlaamse achteruitstelling, ook op het Departement van Volksgezondheid en h e t Gezin.
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Het Lentedansfeest der V.M.O.
t e Voorde op 26 mei groeide uit tot
een reusachtig succes. De meer
d a n 200 aanwezigen hebben er voor
gezorgd d a t een flinke duw a a n de
propagandawagen werd gegeven. Zij
worden langs deze weg nogmaals
speciaal gedankt : niet alleen hebben zij zeer, zeer mild de V.M.O.
gesteund m a a r ze zagen daarenboven nog gelegenOieid om bij een
omhaling voor de vier van PotXia
3.600 F bijeen te brengen.
Pol Martens, die T. van Overstraeten verving, opende te negen
u u r h e t dansfeest m e t een h a r t e lijk welkomwoord en met een
woord van dank a a n de h a n d e laars die h a d d e n bijgedragen tot
de prachtige tombola. I n de loop
van de avond kwam dr Van Leem.
p u t t e n — simpatiek en vol entoeziasme als steeds — de lof van de
V.M.O. m a k e n en helpen bij h e t
mobilizeren van de finantiën. Het
bleef volle bak tot in de late uurtjes en V.M.O.^eider Joris Vonck
kon zich nadien a a n h e t opstellen
van een schitterend
kasverslag
zetten.
Een enkel verzoeK nog tot de
aanwezigen : weest solidair en
steun de handelaars die de tombola steunden. De lijst der schenkers zal op gepaste wijze nog verder worden bekend gemaakt.
Een hartelijk woord van dank
a a n alle V.M.O.-mannen die, prijzen ophalend, k a a r t e n verkopend,
kas houdend, glazenspwelend of
hoe dan ook al bij ad h u n reusach-

tige inspanning hebben gedaan om
van him eerste Lentedansfeest een
pareltje te maken. Zelfs Bob Maes
zal in de « Kalvaar » hebben toegegeven d a t de V.M.O.-Aalst ook
wat kan.

HERNIEUW UW
ABONNEMENT
LEUVEN
Voor de zitdagen :
Daniel De Coninck houdt zitdag
op de 2de m a a n d a g der m a a n d t e :
Ter vuren : lokaal « De Toekomst », Hoornzeelstraat 6 van 19
uur tot 19 uur 30.
Leuven : lokaal Cristal, Parijss t r a a t 12 van 19 uur 30 tot 20 uur.
Wespelaar : cafe De Roos bij
M. Heymbeeck, Grote baan van 20
uur tot 20 uur 30.
H a a c h t : lokaal De Wielewaal,
Wespelaarsteenweg van 20 uur 30
tot 21 uur.
GROOT-BRUGGE
Geslaagde ledenvergaderingen.
In de reeks vergaderingen welke
over h e t ganse
arrondissement
doorgaan h a d d e n vorige week drie
geslaagde bijeenkomsten plaats.
O p ' donderdag 23 mei 1932 te
Assebroek, op zaterdag 26 mei te
Sinl^Kruis en op zondag 27 mei
voor Brugge-stad waren een groot
a a n t a l leden, abonnenten en stmpatisanten aanwezig om de zeer
vlotte en vulgariserende uiteen-

V.N.S.U. G E N T
Op 7 m a a r t 1962 werd
in de Algemene Raad van
de V.N.S.U., onder voorzitterschap van de preses
het initiatief genomen een
werkgroep samen te stellen om het standpunt te
bepalen inzake struktuur- ..
hervorming en federalis- •
me.
ï
•

Het presidium van de !
V.N.S.U. heeft met genoe- :
gen vastgesteld dat de so- :
ciaal-ekonomische
werk- ;
groep van het arrondisse- :
m«nt Mechelen reeds een •
waardevol dokument heeft •
voorgelegd a a n het oor- !
deel van de verscheidene •
arrondissementen (in « De !
Volksunie » .van .14 april [
LI.). Dit dokument sluit E
praktisch volledig aan bij :
het desbetreffend stand- S
p u n t v a n d e V.N.S.U.

•
•

Wij willen er echter op !
wijzen dat het federalisme j
geen conditio sine qua non :
mag zijn voor het invoe- :
ren van struktuurhervor- :
ming. Deze struktuurher- •
vormingen zouden, ons i n - «
ziens, veel effektiever zijn ;
voor het Vlaamse volk in •
een federaal België maar •
wij willen er toch op wij- •
zen dat struktuurhervor- :
mingen grote voordelen:
zouden bieden, zelfs in :
het voorlopig unitaire Bel- ;
gië
•
•

!
:
:
:
•
•
•
•

Hopend dat vele arrondissementen en afdelingen hun standpunt t.o.v
struktuurhervorming zouden te kennen geven wensen wij de arrondisse-

DIETSLAND-EUROPA
Het zeer degelijke maandblad
Dietsland-Europa brengt deze keer
verschillende zeer belangwekkende
bijdragen met o.m. het hoofdartikel van Karel Dillen : Geen pleidooi pro domo » dat handelt over
de sociaal-ekonomische problemen,
in het r a a m van 1 mei. Er is verder een zeer boeiende bijdrage van
Dr Roeland Raes over h e t Bretoens nationalisme en van Herman
van Nuffel die h e t h a d over « Sensatieproza in de Vlaamse Pers ».
Voor alle nationalisten : warm
aanbevolen.
OVERMAAS

STRUKTUURHERVORMINGEN

Wij spreken ons echter
ook uit voor struktuurhervorming in de zware industrie, daar moeten we
echter ook de mogelijkheid openlaten aan het
privé-initiatief,

zetting te beluisteren welke Mr.
Guido Van In gaf betreffende h e t
probleem « Federaal België, zoals
de V.U. h e t ziet ». D a a r naast wist
Jef Dewyndt
te aanwezigen te
boeien met een spontane causerie
over « Organisatie, bron van nieuwe krachten ».
T e Sint-Kruis vroeg ook propa
gandaleider M. Vandemoortel de
a a n d a c h t voor plaatselijke problemen. Hij gaf een overzicht van
wat het huidig gemeentebestuur
tijdens de verkiezingspropaganda
beloofd heeft en m a a k t e het saldo
op van de verwezenlijkingen. Dat
dit niet gunstig uitvalt weten de
gemeentenaren, in het bijzonder
deze van Male, het best.
Voor de vergadering te Brugge
werd tevens een minuut ingetogenheid bewaard wegens het afsterven
van Ir. J a n De Bondt en de Herdenkingsplechtigheid te Roeselare.
Het arr. Brugge is overtuigd dat
deze vergaderingen een nieuwe stimulans zullen zijn voor verdere
werking en werving

:
i
:
:
;
•

mentsraad van Mechelen,
in het bijzonder h a a r dinomische voorzitter
en
oud-preses van de V.N.S.U.
Gent, ir. O. Renard, om
dit prachtig initiatief van
h a r t e geluk.

Wij vallen de vepfransing in zijn
voorposten aan.
Wij hollen de misvormde Waalse
publieke opinie uit.
Nu vooral moet U Overmaas steunen !
Alle giften in geld en n a t u r a
(boeken, bladen, prijzen voor feestjes) zijn steeds welkom.
Koopt onze :
kleefzegels « Voerstreek bij Limburg»; 1 F per blad van 9 zegels;

postkaarten «Waar ligt Overmaas»
(kaartje) : 1 F het stuk.
Vraagt toeristische inlichtingen
op ons adres :
bijvoeging van 6 postzegels van
3 F;
voor Nederland fl. 1.50 op genoemd
giro storten
Helpt een Vlaamse industrie in
de Voerstreek beginnen.
Bestel een
staal
Overmaasbouillon door toezending van 5
postzegels van 3 P. Helpt deze
Overmaasdrank
verspreiden
in
gezinnen en cafés.
Komt n a a r het lieve Overmaas!
Tegenover de leugens van de
Overmaas-franskiljons
en
van
somimge Walen, die de Voerstreek
niet willen afstaan aan Limburg
en. in de Platdietse streek het Nederlands ieder bestaansrecht blijven weigeren, stellen wij de volkstaal van meer dan 24.000 Overmazers (80 % van de bevolking), die
ieder Vlaams bezoeker n a vriendschappelijk kontakt « Diets- » zal
noemen.
Tegenover de dwaasheden, die
de fransdoUen de laatste maanden in sommige bladen schreven,
plaatsen wij de schoonheid van
25.000 ha Overmaasgi-ond, die n a a r
geschiedenis en aard met de Nederlandse gewesten verbonden is.
Tegenover de h a a t van de verfransers, die in Overmaas de
volkskultuiu- en -taal willen versmachten, staat onwankelbaar onze liefde voor taal en volk.
In die geest, kalm en waardig,
zal Vlaanderen dit j a a r Overmaas
verkennen en met zijn volk aldaar verbroederen.
Het wachtwoord : spreekt er
immer uw moedertaal.
Verenigingen, scholen, enz..., die
Overmaas wiUen bezoeken, kunnen 'n beroep doen op een ervaren
gids. Schrijf n a a r Bond der Vlamingen, K a n a a l s t r a a t Verviers.
Voor Uw Guldensporenvieringen
of Winterconferenties Inxnt U een
Overmaas-spreker
vragen
aan
Bond der Vlamingen.
P.S. : In n a c h t van 7 op 8 mei
werden onze
raiten
ingegooid.
K o m t zien. Zo kregen we heerlijke troeven in h a n d e n .

GEBOORTEN
Te Gent werd in het gezin Laeremans-Wouters een kindje geboren dat J a n werd gedoopt. Aan de
familie en aan meter Mw Dr Leo
Wouters : hartelijke gelukwensen.

NIEUW
«VLAAMS HANDBOEKJE»
voor BRUSSEL
Eindelijk is dan toch de
7de uitgave 1960-61 verschenen van dit praktisch
boekje dat de Vlamingen
alhier sedert 1953 zoveel
diensten bewijst.
Volledig om- en bijgewerkt repertoriseert het
alle Vlaamse studiemogelijkheden, alle verenigingen met vermelding der
bestuursleden en de adreslijsten
van
advokaten,
apothekers,
architekten,
geneesheren,
notarissen,
tandartsen en vroedvrouwen die U in Uw taal alhier helpen kunnen.
Nieuw is echter het administratief gedeelte dat
voorafgaat met de samenstelling der ministeriële
kabinetten, het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur van Brussel.
Het boekje kost 40 F en
is onmiddellijk te bekomen bij Uw boekhandelaar
of rechtstreeks bij ARTO,
Maur. Lemonnierlaan 22,
te Brussel door storting
op P.C.R. 842.75 (A.P.N.).

memoriam
HERMAN

VAN

O p z a t e r d a g 19 mei o m 10 u u r w e r d te St A m a n d s b e r g
architect H e r m a n V a n O o t e g h e m , die vier d a g e n tevoren
in de g e v a n g e n i s te St Gillis w a s g e s t o r v e n , ten grave
gedragen.
Deze begrafenis is uitgegroeid tot een o n t r o e r e n d e en ind r u k w e k k e n d e plechtigheid die door h a a r o m v a n g en
w a a r d i g h e i d een s t r i e m e n d e a a n k l a c h t w e r d tegen de p o litiek die B e l g i ë
er o p n a h o u d t i n z a k e de
likwidatie der repressie.

Honderden en nog eens
honderden hadden er aan
gehouden, de plechtige lijkdienst bij te wonen. Ingetogen en diep ontroerd stroomde de menigte achter de met
een Leeuwenvlag
bedekte
lijkbaar de kerk binnen; niemand bleef onbewogen toen
tijdens de Offerande door
Jef Tinel het O Kruise de
Vlaming en het Wilhelmus
' het orgel werden gespeeld.
Velen zullen tijdens de
uitvaart een gevoel van bitterheid niet hebben kunnen
onderdrukken
: zeventien
jaar na h e t einde van de
oorlog, op het ogenblik dat
uit Rusland de laatste gevangenen naar huis kwamen,

stond men hier rond de lijkbaar van een man die veroordeeld werd door uitzonderingsrechtbanken, een man
op wie men herhaaldelijk
door beloften van invrijheidsstelling een verfijnde
foltering had toegepast. Herman Van Ooteghem was te
St. Gillis schijnbaar een dergenen die best bestand bleken tegen bijna een kwarteeuw kerkerregime, Na zeventien jaar van bijna ondraaglijke spanning en kwellingen moest het h a r t echter
begeven.
Wat ook het oordeel van
enkele onverzoenlijken
in
dit land moge zijn, degenen
die architect Herman Oote-

OOTEGHEM

ghem hebben gekend weten
dat hij reeds van in zijn studententijd
gedreven werd
door een onbaatzuchtig en
allesgevend idealisme. Het is
t h a n s aan een serener en
rechtvaardiger Rechter, te
oordelen over de daden van
een man die in de troebele en
verwarde oorlogsperiode alleszins zijn volle verantwoordelijkheid heeft genomen.
Aan het graf wist volksvertegenwoordiger
dr Leo
Wouters passende en diepmenselijke afscheidswoorden
te vinden : « Moge uw dood
in de gevangenis, n a 17 jaren, eindelijk het sein geven
tot de vrijlating van uw
makkers... Zeventien jaar
van spanning, van hoop en
wanhoop, hebben uw hart
doen bezwijken. Gij zijt gestorven in de gevangenistuin,
tussen de planten en de bloemen die gij met liefde verzorgde als de enige levende
wezens die U getuigden van
de schoonheid — spijt alles
— van Gods natuur. Zeventien tulpen en zeventien seringen legden uw makkerslotgenoten op uw lijkbaar.

Moge deze piëteitsvolle en
simbolische daad van deze
levende doden het hart ontdooien van onze meedogenloze
machthebbers...
De
Vlaamse aarde zal U zacht
wezen en God zal zich als
Opperste Rechter, over u
ontfermen ».
Onder de talrijke bloemen
en kronen die in de rouwstoet werden meegedragen,
•werd vooral de bloemtuil van
de gevangenen te St. Gillis
opgemerkt.
Door haar waardigheid en
roerende
inge'togenheid
groeide deze uitvaart uit tot
een passend antwoord aan
hen die. achter het scherm
van hun christelijke of humanistische beginselen, een
politiek van dorre en mateloze haat blijven voeren Hoe
men ook moge oordelen over
de lotgenoten van Herman
Van Ooteghem achter de
kerkermuren, niemand die
een greintje menselijKheid
kan opbrengen zal durven
ontkennen dat na zeventien
jaar het tijd hoge tijd wordt
de laatste gevangenen het
droevig einde van Herman
Von Ooteghem te besparen.
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DE KARDINAAL
Hel scliijnl dal ze bij de kieatie van Henri de
MontherlanVs
« Kardinaal van Spanje », te Parijs
in 1960, nogal kabaal
gemaakt
hebben. Een deel van het publiek
meende in de tekst van het slak
en in de nogal autoritaire
toon
van sommige
uitspraken
een ode
te zien aan het fascistisch
machtsbegrip- (De lezer weet dal elke
niet-linkse
autoriteit
zonder
verdere uitleg als fa''cist moet worden
gebrandmerkt
!).
.\aar onze persoonlijke
mening
hadden die mensen ongelijk.
Wij
hebben het werk vorige
donderdag
in NTS-overname
gezien, en voor
ons was het, misschien
niel uilsluitend maar dan toch in hoofdzaak, de bedoeling
van de Montherland in dit stuk een karaktertekening
te maken van een bepaalde denkrichting.
Mensen als
de kardinaal in kwestie lan
men
ontmoeten
in alle tijden en in
alle sistemen.
Hij hoorde tot het
soort mensen, dat hun leven lang
tracht ook innerlijk de rol ie spelen die ze zichzelf uiterlijk
hebben opgelegd. Zoals hij door de
Montherlant werd geschilderd
was
de kardinaal een eerlijk man, hoe
groot
de kontra-diktie
op
het
eerste zicht ook moge zijn l
Wat nu de verwerking
van de
Haagse Comedie en van de NTSmensen betreft, ze zijn er in geslaagd in hun regie en in hun
kamera-werk
hel technisch en esieiisch peil van het werk zelf Ie
bereiken. liet wordt vervelend
in
verband met het hTS-toneel
steeds
maar hetzelfde te moeien
zeggen,
maar we kunnen nu ook eenmaal
met anders : het was echt een
onvergetelijke
avond. Albert
van
Dalsum heeft de titelrol
gespeeld
op een manier, die tve voor de
rest van onze dagen niet
meer
gaan vergeten. Hij had zijn personnage begrepen. Hij speelde zijn
teksl bijna met passie. Het was

zelfs zo, dat de rest van de akleurs
alle moeite van de wereld
hadden
om uit zijn schaduw
te
blijven.
Op Ida Wasserman
na
(Jofianna
de Waanzinnige)
zijn ze daar Irouwens weinig of niet in geslaagd.
Lofserenades
klinken
vervelend,
maar we gaan er toch nog een
beetje mee door. Joris Diets als
regisseur en Ton Lensink als realisalor hebben hun portie van de
bloemetjes verdiend en ze krijgen
ze dan ook. De schitterende
prestatie van de titel-houder
is ten
andere mede aan regisseur
Diets
ie danken. Wie deze Vlaming
een
beetje kent (tja !, dat is nu geen
Nederlander en toch mag die ons
vaderland niet binnen ; hoe gaat
Vcrmeylen
dal nu weer
uitleggen ?) wie Diels kent voelde zijn
aandeel in van Dalsum's
vertolking zo aan I Hij heeft dus recht
op een deel van de bloemen,
evenals Ton Lensink
trouwens,
want
wie op dergelijke
manier
ruimte
en beweging geeft aan een schouwburg-podium,
heeft die meer dan
verdiend.
We lierhalen hel : een avond
om nooit te vergelen !

14 00 : Reisroutes : Met Jacques
Dewaele naar (ie eilanden van de
Aegeische zee — 14 30 : Eurovisie:
Reportage van de Grote prijs autorennen van Monaco — 15 00 :
Europees Lentetornooi te Opoetejen
16 00 : Reportage van de
Grote priis autorennen ivan Monaco — 16 30 : Panorama — 17.00:
Klein, klem, kleuterke — 17 20 tot
17 45 : Reportage van de Grote
pri]S
autorennen
van
Monaco
(voortzetting) — 19 00 : De engelbewaarder (avonturenfilm)—19 35 :
Antonito (stemmingsbeeld voor de
leugd) — 20.00 : TV-nieuws —
20 25 • Het manneke — 20 30 • TVparade (variétéprcgramma)—21 30:
Sportweekend — 22 05 : Festival
(bekroonde korte films) — 22 55 :
Tweed» n'f^i'w^uitzending

• MAANDAG
19 00 : Tienerklanken — 19 30 :
Er was eens... (animatiefilm) —
19 45 : Zoeklicht — 20 00 : TVnieuws — 20 20 : Het manneke —
20 25 : Speelfilm-: De oude vrijster
(Ttie old maid) — 21 55 : Eurovisie : Wereldbeker voetbal 1962
m Chili — 22 25 : Vergeet niet te
lezen — 22 55 • Ronde van Italië
(16e rit) — 23 05 ; Tweede nieuwsuitzendmg

•

DINSDAG

19 00 : Gastprogramma De socialistische gedachte en actie—19 30 •
Mel-o-Toons : Peer Gynt m de grotten van de bergkoning — 19 40
Wetenschappelijke
horizonten —
20 00 : TV-meuws — 20 30 : NTS :
Music-box (Amusementsprogramma'
— 2100 : De man van het Carlton-Hotel (TV-politiefilm van Robert Transon naar een roman van
Edgard Wallace) — 21 55 : Mensen
en beelden : Het Goud van Peru
(uitzendmg naar aanleiding van de
tentoonstelling in het Paleis van
Schone Kunsten te Brussel) —
32 40 : Ronde van Italië (17e rit)
— 22.60 : Tweede nleuwsultzen.
dmg.

hoeft niemand
te komen
aanrukken met het argument
als zouden
dergelijke
uitzendingen
alleen
maar bedoeld zijn om in de toekomst
een herhaling
van
soortgelijke feiten te voorkomen.
De
zevenjarige moordpaiiij
in Algerie
heeft voldoende bewezen dat alle

Ons oordeel over « Kolder met
Ttaald en draad « zal rap neergeiikt zijn. We lopen dan
misschien
het gevaar wat oppervlakkige
frazen op liet papier te zetten,
maar
geen mens, die het
programma
zag, kan verlangen
dat we over
die uitzending
een reeks
diepzinnige paragrafen
naar de
zetter
sturen. Hel was, zoals de tilel het
zegt, met naald en draad. Of in
gewone mensentaal,
met haken en
ogen.
We vinden Jef Burm een geestige vent en we zien hem graag
bezig. Maar luat hij daar te Ukkel
in het KuUureel
Centrum
ten
beste heeft gegeven kan
bezwaarlijk een grote prestatie
worden
genoemd. Zonder de minste
voorbereiding (van het tegendeel
kan

• WOENSDAG
17 00 tot 18 00 : Kom toch eens
kijken — 19 00 : Mijn vriend Plioka
(8e aflevering) —19 30 : Autorama
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 :
Het manneke ^ 20 30 : Schipper
naast Mathilde — 21 10 : Ten huize van Julien Kuypers, gevolmachtigd minister — 22.10 : Problemen
van nu : Ontwikkelingsgebieden —
22 40 : Ronde van Italié (18e rlt>
— 22 50 : Tweede nieuwsuitzending

• DONDERDAG
19 00 : Tienerklanken — 19 30 :
Teletaalles (Beter Nederlands voor
iedere kijker) — 20 00 : TV-nieuws
— 20 30 : Ieder zijn waarheid (politiek debat over actuele problemen) — 21.00 • Pilmtribune (de
Hongaaree film « Militaire Muziek >
— 22 30 : Taptoe (klavierrecital)
— 22 50 : Ronde van Italié (19e
rit) — 23 00 : Tweede nieuwsuitzending.

• VRIJDAG
19 00 : Religieus programma (Protestantse uitzending) — 19 30 :
Penelope — 20 00 : TV-nieuws —
20 25 : Het manneke — 20 30 :
NTS • Struif (eenakter door Sherwood Anderson) — 2125 • Wereldbeker voetbal 1962 in Chili —
22 25 • Première (filmnieuws en
nieuwe films) — 23 10 : Ronde
van Italië (20e rit) •— 23 20 :
Tweede nieviwsuitzendmg

• ZATERDAG
15 15 tot 16 35 : Eurovisie : Reportage van de internationale atletiekwedstrijden « British Games »
uit White City te Londen — 17.00
tot 18 00 : Kom toch eens kijken :
wederuitzending van het jeugdprogramma van 6 juni — 19 00 : Folklore : Helst-aan-Zee :Van vissersdorp tot badplaats — 19 30 : Echo
- - 20 00 : TV-nieuws — 20 30 :
Waag je kans — 2130 : Dennis
O'Keefe-show (7e aflevering)
—
21.55
Eurovisie
Wereldbeker
voetbal 1982 in Chili — 23.28 :
Ronde van Italië (21e en laatste
nt) — 23 36 : Tweede nieuwsuitzending.

d^ tonen van de « Marseilleise *.
Maar dat trekken de
onderdanen
van koningin
Juliana
zich
nou
eens lekker niet aan. Wat de nazit
twintig jaar geleden gedaan
hebben vergeten ze niet, nooit niet I
De haat tegen al wat Duits is moet
kost wat kost een
karaktertrek
van het noorden zijn en
blijven.
Dat is de bijdrage van hel officiële Nederland
in de
uitbouw
van een Verenigd Europa. Om misselijk bij te worden I

TIENERKLANKEN
Onze teenagers zullen zich over
de BRT wel nooit te beklagen
hebben. Ze krijgen twee maal dertig
minuten
per week, en die uitzendingen zijn telkens zeer goed verzorgd, zowel qua inhoud als qua
prezentatie.
We maken
natuurlijk
alle voorbehoud
voor
sommige
zaken van Bob Boon, dat weet de
lezer reeds.
Vorige maandag begon het programma met de
«Schaakrubrieh»,
waarin Remi Limbourg
het had
over schaak-automaten
en cUto
elektronische
breinen.
De partif,
die ter illustratie
werd
gespeeld,
was klaarder voorgesteld
dan wat
er verteld werd over de schaakspelende
breinen.
Daarover
hadden We toeh graag wat meer uitleg
gehoord.

KATOEN-KOLDER

DEZE WEEK
OP UW SCHERM
• ZONDAG

geen mens ons overtuigen)
moest
hij daar bijna drie kwarluur
volpralen. Ili] is er niet in
gelukt.
Ilij^had moeten weten dat het niet
kon. En hij had ook moeten
weten dat dergelijke
cksplolen
zijn
naam en faam geen goed
doen.
Het is hem niet ie vergeven I

Lill Bals m € Te jong om blond te zijn >.

De familie, die vrijdag de avond
opende,
moeten
ze maar
liefst
nooit meer op het scher/ti
brengen. Wij zijn misschien geen achterlijk volk, maar het is met dergelijke dingen niet altijd
gemakkelijk
aan
het
tegendeel
te
twijfelen

publiciteit
rond de
nazi-gruwelen
een herhaling
van deze
dingen
NIET heeft belet. In Kabylië
zijn
zaken gebeurd
die men aan de
nazis nooit heeft kunnen
verwijten. Ze gebeurden
nu niet onder
het hakenkruis,
maar onder d«
roemruchte
Franse trlkolor en op

Bernard
Henry
prezenteerde
zijn « Europa groeit » zeer vlot en
met veel entoeziasme.
In verband
met de « Raad van Europa » is
dat entoeziasme
echter niet altijd
gewettigd.
Bedoelde Ra/id is op de
eerste plaat* een
praat-instelling,
wcuiraan de nationale
parlementen
niet te veel belang hechten,
en
in elk geval niet meer dan ze
daaraan wensen
te hechten.
We
willen de « Raad van Europa »
hiermee
niet alle belang
ontzeggen, maar een korreltje zout bij
het eten is nooit slecht. En bij
Europese kost zeker niet 1
Jvb.

MAATKLEDING
volgens
hypermodern*
methode

ONVERBETERLIJK
ledereen
kent de haast
ziekelijke afkeer die onze
noorderburen
tegenover
de Duitsers
plegen
ie
hebben. (We hebben het hier uitsluitend
over
niel-kommerciële
aangelegenheden,
natuurlijk
1).
Dat ze voorlopig nog niet van plan
zijn daarmee op te houden,
werd
ons zondagnamiddag
nog
eens
overduidelijk
bewezen tijdens
een
heruitzending
(!) van de negende
aflevering
in de serie
dokumentaires over « Nederland in de tweede wereldoorlog
», deze maal handelend over de
Jodenvervolging.
In die uitzending
werden
de
officieren van Mussert met
naam
en toenaam genoemd,
foto-kopies
van brieven werden er nog maar
eens bijgesleurd,
enz., enz. Men
kon zich plots terug in volle bei'rijdijxgs-periode
voelen I En nu

r

BECO
(Eig. J. Gyselinck)
(Steunend Lid V.U.)
Paardenmarkt, 20
Antwerpen
Tel. 03/32.27.12

PERFEKTE PASVORM
PRIMA AFWERKING
SNELLE BEDIENING

Tel. 33 9165

32.04.77

Mazout

\ zone O
1,89

Lichte stookolie

zone O
1,47

Benzine super

zone O
6.89

mm

Met minimum van 1000 1.
voor g:ans het l a n d .

SINl JANSVLIEl
(Kleine Tunnel)
ANTWERPEN

19

Alle kenners en fijnproevers van dults bier,
liefhebbers van m stimmungsorkesten >
vinden elkaar terug in het

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF
(OBERBAYERN)

Tervuurse Vest 77
LEUVEN
Oberbayern-Leuven
U drinkt er Dortmunder TH IER,
de echte Dortmunder
met de TWEE HERTJES !

K

IS

VOUSUMt

1 / ^ E I U . £ I ^ N weck l ^ b e n w ^ fa W raam van onze reportage over de Antwerpse haven een bijdrage gebracht over de binnenscheepvaart als een van de belangifjkste vwkeersmiddelen die de aan- en afvoer regelen.
Men moet geen dedcundige z ^ o m te zien dat het met
onze "schippers niet rooskleurig gesteld i«. W i e bijvoorbeeld te A n t w e r p e n de schippersbeurs bezoekt en d a a r
de g e s p r e k k e n beluistert, wie de a a n de w a l liggende
s c h e p e n in het S t r a a t s b u r g d o k , a a n de m o n d i n g v a n h e t
A l b e r t k a n a a l en elders bekijkt, k a n niet a n d e r s d a n de
b e d e n k i n g m a k e n : « W a t is hier a a n de gang ».

Alarm

voor

Wij hebben een gesprek
gehad met
een Vlaamse
Rijnvaartreder, een m a n die
twee schepen van elk tweediiizend ton heeft lopen. Deze schepen doen heel de Rijn.
Bazel en Straatsburg zijn
hier bekende namen. Zij
gaan ook het binnenland in,
teoretisch tot Val-St-Lambert, m a a r praktisch is dat
gevaarlijk daar het Albertkanaal niet aangepast is aan
dergelijke tonnemaat. Vooral de bruggen van de Maas
vormen hier een hinderpaal

TUSSEN SCHIP EN KAAI

ijzertrafiek
heden die Antwerpen biedt
op een goede wijze zouden
aangewend worden ».
Er is nu een kentering aan
de gang doordat vele bedrijven in handen komen van
privé-ondernemingen, maar
dat is vijftien jaar te laat.
Hier schuilt trouwens ook
weer 't gevaar — en dit is bijlange niet denkbeeldig —
dat de haven van Antwerpen
voor een groot deel in h a n den komt
van
a-sociale
trusts en vooral van onVlaamse groepen. Wij moe-

ACHTERUIT
RIJN-VE

ANTWE
OP GROOT
omdat bij hoge waterstand
de lege schepen te hoog liggen. Gent is voor hen bereikbaar via Terneuzen en
Brussel langs het kanaal van
Willebroek tot in de zogenaamde
voorhaven,
want
Brussel schijnt ook nog een
eigenlijke haven te hebben.
Achteruit
« Antwerpen is op het gebied van de grote Rijntrafiek
Jaren achteruit tegenover
Rotterdam
> zegt
onze
woordvoerder. « Rotterdam
wordt kommercieel uitgebaat
en Antwerpen politiek ».
« Rotterdam was n a de oorlog praktisch gans vernield
en een bevoegd komitee,
waarin deskundige personen,
nam de zaak in handen. Hier
gebeurde het anders, hier is
het een zaak van een paar
grote sindikaten en bonden
(Me beletten dat de mogelijk-

ten de koning geven wat de
koning toekomt : de « Rode
Vaan » heeft enkele maanden geleden een zeer belangwekkende bijdrage gebracht
over dit gevaar en erop gewezen dat het dan toch nog
veel beter is dat de haven in
handen blijft van de Antwerpse
instanties.
Onze
denkbeelden liggen enigzins
anders, noch op gebied van
de uitbreiding en de daarmee gepaard gaande onteigeningen en aanhechtingen
in de Polder, noch de uitbating van de haven zelf hebben ons bewezen dat het
Antwerpse stadsbestuur in
h a a r geheel gezien, het juiste bestuursorgaan
op de
juiste plaats is. In een
vraaggesprek met ons Antwerps gemeenteraadslid advokaat Schiltz dat wij binnenkort in het raam van deze reportage brengen zullen
trouwens geheel nieuwe en
andere ideeën n a a r voren gebracht worden.

•

Werklust

Om bij de Rijnvaart te
blijven, onze zeglieden verzekerden ons dat Antwerpen,
wat betreft de massa-goederen, Rotterdam niet meer
kan inhalen, maar op het
gebied van de stukgoederen
valt er nog heel wat te verrichten. De gekende werklust
van onze Antwerpse dokwerkers, h u n bekwaamheid en
stielkennis is hier van uit

wij gesproken hebben ligt
het verschil tussen de prijzen voor wat bv. een ertslading betreft, op 1 F per dag
en per ton.
Talrijk zijn de vraagstukken die rijzen voor de ongeveer 6.000 Belgische binnenschippers. De huidige politiek
wordt dpor hen de doodgraver
van deze vervoerstak genoemd,
zij zijn verbolgen om de
beurtregeling en het « toerdoen » op de beurs.
•

REPORTAGE
door
Staf de Lie

'Antwerpse
zonderlijke betekenis, geen
enkele haven kan Antwerpen
op dat gebied aan
Wat de ijzertrafiek betreft,
hier slaan de Rijnvaarders
alarm. « Op dit ogenblik
tracht Rotterdam deze trafiek van Antwerpen weg te
trekken. Men bestudeert deze kwestie, de Nederlanders
hebben er miljoenen voor
over. Daar denkt men aan
het belang van de haven,
hier denkt men enkel aan
pohtieke protülen aldus onze woordvoerder.
ü i Belgié zijn de vrachten
zoals wij reeds uiteengezet
hebben, vastgesteld door de
Dienst voor de Regeling der
Binnenscheepvaart In Nederland ziln de vrachten vrij.
Volgins de reder waarmee

Oplossingen

Intussen wordt er — vooral in het buitenland — naar
oplossingen gezocht vooral
voor de Rijnvaart. De werkgemeenschap
voor
Rijnscheepvaart (Arbeitsgemeinschaft für Rheinschiffarht)
waarbij alle Rijnlanden en
België
aangesloten
zijn,
overweegt de mogelijkheid
om binnen een aantal jaren
te komen tot de oprichting

Haven

een vrijwillige
vereniging
waarbij alle Rijnvaartsclilppers zich zouden kunnen
aansluiten.
De bestrijding van de bradering van de prijzen wordt
in de eerste plaats beoogd.
Het laadvermogen van de
Rijnvloot moet steeds evenredig zijn met het totaal van
goederen dat in een tijdspanne van hoogkonjuktuur
moet worden verzonden
Dit sluit in dat in tijdspannen van laagkonjunktuur, het laadvermogen van
de gehele vloot veel te groot
wordt, zodat er tegen zeer
lage prijzen gevaren wordt,
prijzen die de uitbatingskosten niet zullen dekken.
De enige oplossing die tot nu
toe enige kans tot slagen
heeft is in dit geval het « opleggen », het aan de kaai
houden van sommige schepen.
Begrijpelijkerwijze s niemand graag bereid dit te

aPolitiekyy

van een internationale Rijnvaartorganisatie, die het mogelijk moet maken maatregelen te nemen o.m, in verband met de risikoverzekering van de Rijnschippers
het regelen van de vrachten
en
andere
vraagstukken
welke zullen rijzen bij het
cot stand komen van een gemeenschappelijke
vervoerspolitiek van de landen der
Ekonomische Gemeenschap.
Men wil daarbij ten allen
pnjze voorkomen dat er van
overheidswege
maatregelen
zouden genomen worden om
die vraagstukken uit de wereld te helpen, die niet in
het algemeen belang van de
schippers zouden vallen en
men geeft daarom de voorkeur aan de oprichting van

uitgebaat

doen en anderen te laten varen, maar de bedoeling is
een vereffeningsfonds in het
leven te roepen '-odat de
schippers van de opgeiegde
schepen
kunnen
vergoed
worden. De bijdragen voor
dit vereffeningsfonds zouden
voortvloeien uit de gelden die
zouden geind worden bij de
Rijnvaarders op bazis van
het tonnemaat.
Begrijpelijkerwijze zal deze idee niet ledereens goediieuring wegdragen, maar het
is in elk geval een lofwaardige poging om een oplossing
te geven aan een uitermate
moeilijk vraagstuk en bovendien heeft men de betrokkenen de gelegenheid gegex'sn
zich uit te spreken over het
voorstel.

Ill 6

OE VOLKSUlMit

AFSCHEID IR. J. DE BONDT
bij de verkiezingen van 1954, 1958 en 1961,
heeft hij zich onvermoeibaar en met een
voor zijn leeftijd bewonderenswaardige
energie ingezet voor onze partij, onwankelbaar trouw a a n zijn Vlaams-nationale
overtuiging. I n onze rangen was hij de
Nestor, de oudste in jaren, maar jong van
h a r t en steeds een voorbeeld van strijdvaardigheid.
J a n De Bondt was van geboorte een
Gentenaar en hij droeg de onmiskenbare
stempel van de Gentenaar : ontembare
strijdlust en koppige verbetenheid. Hij zou
desnoods stand gehouden hebben tot de
laatste man, tegen allen. En toch was hij
tevens een hartelijk man, een buitengewoon vriendelijke gastheer. Zijn huis stond
steeds open voor alle vrienden en in alle
omstandigheden, bij dag en bij nacht, kon
men rekenen op zijn gastvrijheid zonder
veel omhaal van woorden, maar des te
guller.

Ir. J a n de Bondt

Toen wij, na de jongste oorlog onze
eerste stappen zetten in het politiek
strijdperk, had J a n De Bondt reeds een
leven achter zich. Een verdienstelijk leven
in dienst van zijn Vlaams-nationaal ideaal:
bij de bouw van de IJzertoren en als lid
van het IJzerbedevaartkomitee h a d hij
zich in de periode tussen de twee wereldoorlogen grote verdiensten verworven. Anderen zijn beter geplaatst om deze verdiensten in het licht te stellen en uit dien
hoofde de gepaste hulde te brengen a a n
zijn nagedachtenis.

Te Diksmuide, in de schaduw van de
IJzertoren, is J a n De Bondt schielijk overleden : strijdlustig en bedrijvig is hij gebleven tot zijn laatste dag. Zijn heengaan
dompelt de Volksunie in diepe rouw : in
J a n De Bondt verliezen wij een van de
stichters van de partij, een van de meest
verdienstelijke medestrijders in de moeilijkste jaren.
Lid van het hoofdbestuur, gewezen gouwvoorzitter West-Vlaanderen, voorzitter van
het arrondissement Veurne - Diksmuide Oostende, lijstaanvoerder voor de Kamer

J a n De Bondt was er echter de m a n niet
n a a r om op zijn lauweren te gaan rusten
en de strijd over te laten a a n de jongeren.
Zeker niet in de sombere jaren n a de jong-
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en te bestellen bij
het Hoofdsekretariaat
van de VOLKSUNIE
Maur. LemonnieKlaan 82
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DE POLITIEKE PARTIJEN
en de VLAAMSE BEWEG I N G , door Mr. F. V A N
DER ELST
. . . .
VEERTIG JAAR VLAAMSNATIONALISME
. . .
LESSEN UIT HET VERLEDEN, door H B.
KULTUURAUTONOMIE
VOOR VIAANDFREN EN
WALLONIË, door Mr F.
V A N DER ELST
ZO DACHT HET VLAAMSNATIONALISME, ZO
DENKT HET

STANDPUNT

VAN

DE

:

10 F :

v.u

FEDERALISME DE OPLOSSING
5F
HET ZWARTBOEK
Uitgave van het Vlaams
Komitee voor Wemmei
50 F
Bij storting van het overeenkomstig bedrag op de postrekening

•
:
;
•
ï
«
•
;

5445.46
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'Wirrs lorissen

:

Brussel

•

10F

door
Voïksvert.
Van der Eist

droefheid in h e t h a r t dat wij afscheid n e men. Maar met de verzekering dat zijn n a gedachtenis in ere zal gehouden worden.
Ik ben de tolk van het hoofdbestuur en
van gans de Volksunie wanneer ik a a n Mevrouw De Bondt onze oprechte en innige
deelneming betuig in de rouw die haar getroffen heeft, met de verzekering van onze
diepe waardering voor al hetgeen zij a a n
de zijde van h a a r echtgenoot gedaan heeft.
Wij buigen diep voor de nagedachtenis
van een Man wiens korte, maar fiere leuze
was : « Omdat ik Vlaming ben ».

••••••••••••••••••••••••••••••••BB

Wanneer U e e n
h o o g lot wint
in de

AFRIKAANSE
LOTERIJ

KAMPEERTENTEN
EN ALLE
KAMPEERMATERIAAL

ontvangt U dit in
speciën, zonder enige
afhouding en...
beschikt erover
naar believen !

20 F
10F

20 F

30 F

duidelijk vermelden op hef '
wenst worden.
•
strookje welke brochures ge- S
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M a x i m u m komfort voor minimum kosten

DE CENTRALE L U C H T V E R W A R M I N G
MET SIERTEGEL-OVEN
f^S^?s'^;?T'^ «^^"^ ^ P ^ N HAARD MOGELIJK
Natuurlllke
of geforceerde mcBtclrculatle
B-and"tof . mazout. tolen gas

rv

ste oorlog, toen hij het als zijn plicht
aanvoelde al zijn krachten in te zetten om
de bedreiging te weren die toen woog op
't Vlaams-nationalisme en op Vlaanderen.
Hij heeft de vlag van het Vlaams-nationalisme hoog gehouden in de moelijkste
omstandigheden en hij heeft nooit versaagd. Door zijn moedige houding heeft
hij velen een voorbeeld gegeven en onze
erkentelijkheid en dankbaarheid verdiend.
Schouder a a n schouder hebben wij met
hem in de strijd gestaan en zijn heengaan
is voor ons een zwaar verlies. Het is met

Spaarzaam üoor lager brandstofverbruik
Betrouwbaar,
..,„,i„,„,,„
gezellige huiselijke sfeer
i n lernste en meest verspreide verwarming In het buitenland.
I iiyak p v h a - - ontwerpen
Dokumcntatle en stadie gratis
Murkgravelcl 150 . TeL 38 43.87
op aanvraa».

Trekking v.d. 8ste tranche
Z a t e r d a g 1 6 juni
te Izegem.
Per Biljet 100 F
Per Tiendebiljet 11 P
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BEZOEK O N Z E
•

TOONZAAL

KOOP RECHTSTREEKS
BIJ DE FABRIEK
•
A. JEURISSEN-CLOOSTERMANS
8c Z O N E N

BERINGERSTEENWEG - ZONHOVEN
T E L : (011)132.31

