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VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS

Op zaterdag 23 juni
te 20 uur
herberg «De Leeuwerik>
Waard: Bert Louckx
(naast de kerk)
te DWORP
•
Sprekers :
Wim Jorissen
D. De Coninck
Not. Talloen
Hierna sociaal dienstbetoon

Bloed op Vlaamse weg
OPROEP
W I J ROEPEN A L L E KADERLEDEN. LEDEN
EN SYMPATISANTEN V A N DE VOLKSUNIE
OP.
ZEER
TALRIJK
DE
TRADITIONELE
VOLKSVERGADERING Y A N DE PARTIJ, DE
VOORMIDDAG V A N HET ZANGFEEST BIJ TE
WONEN!
DEZE BIJEENKOMST WORDT DIT JAAR WEDEROM GEVOLGD DOOR EEN MASSALE OPTOCHT DOOR ANTWERPEN.
ANTWERPEN VERWACHT U OP 1 J U L I T A L RIJKER. GEESTDRIFTIGER EN STRIJDVAARDIGER D A N OOIT ! '
NAMENS HET KOMITEE
RUDI iS^AN DER P A A L
WIM MAES

(VOORZITTER)

(SEKRBTARIS)
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Op bladzijde 8 en 9 van
dit nummer Itunt U een
reportage lezen over h e t
St Maartensfonds en over
de terugkeer van de «Vier
uit Potma» waarbij het
voornoemde fonds nauw
betrokken was. Met deze:
terugkeer werd door Busland de laatste Vlaamse
krijgsgevangene vrijgelaten. I n Frankrijk wordt
er t h a n s nog slechts een
kollaborateur vastgehouden en in Nederland werden ze allemaal op vrije [

AKTIE
ST GILLIS

i

: voeten gesteld. I n t u s s e n ;
: zitten in de Belgische ver- :
' geeïputten van St Gillis '
nog steeds zestig mense: lijke wxakken in de ceJ, •
: bewaakt en vastgehouden:
: door een kristelijk-hum^- •
: nistische regering, dit bij- ;
: n a twintig j a a r n a de we- •
" reldoorlog. Om a a n deze]
: schande een einde te stel- :
• len begint de Volksunie"
I van nu af een aktie die ;
: enkel zal eindigen bij de '.
' vrijlating van deze zestig
gevangenen. Na de aktie
; van de « Acht van Stan »,
; n a de aktie voor de « Vier
van P o t m a » krijgen wij
''• de aktie voor de « Zestig
il Tan St Gillis». De poort
:: moet opengaan !
i:

I

V e r l e d e n w e e k is te Geel een a r b e i d e r s b u s , p r o p p e n s v o l
geladen, m e t meisjes die n a a r een plaatselijke sigarenfabriek g a a n w e r k e n , m e t volle geweld o p een b o o m g e b o t s t . D e b u s w e r d a a n d e linker k a n t geweldig toegetakeld e n niet m i n d e r d a n 2 0 w e r k m e i s j e s a l s m e d e d e v o e r d e r - d i e n d e n n a a r h e t z i e k e n h u i s o v e r g e b r a c h t te w o r d e n .
A l l e n w a r e n e r g g e k w e t s t e n voor t w e e vreesde m e n e e n
n o o d l o t t i g e afloop.

Waarschijnlijk werd h e t
ongeval veroorzaakt
door
springen van een band. De
snelheid van de bus was zo
groot dat de aangereden
boom
volledig
ontworteld
werd en er van h e t voertuig
praktisch uitsluitend wrakstukken overbleven waartussen de werkmeisjes geklemd zaten.
Alle zitplaatsen
werden
losgegooid door de hevige
botsing en sommige meisjes
bleven tot drie kwartier toe
vastgeklemd zitten alhoewel
de reddingsdiensten voor-

Ditmaal

20

treffelijk werk hebben verricht. Tot daar de feiten.
Er gebeuren jaarlijks vele
ongevallen met Vlaamse pendelarbeiders en telkens ziet
men dezelfde
verschijnselen. De ongevallen gebeuren
ofwel 's morgens vroeg, ofwel 's nachts, de bussen rijden gewoonlijk zeer snel en
de reizigers slapen om een

te korte nachtrust goed te
maken, wat dan altijd voor
gevolg heeft dat er meer en
erger gekwetsten te betreuren vallen om van de gevallen met dodelijke afloop niet
te spreken.
Ook in dit geval reed de
bus aan een hoge snelheid,
dit om de meisjes tijdig ter
bestemming te kunnen brengen. Het ongeval gebeurde
te kwart voor zes, praktisch
op de plaats van bestemming. Wanneer men dan n a gaat d a t de bus reeds een
rit van ongeveer twintig ki-

werkmeisjes
lometer achter de rug had,
kan men 'zich indenken om
hoe laatj de werksters dienen op te staan om tijdig te
kunnen vertrekken. De meisjes zijn trouwens afkomstig
uit Mol, Olmen, Balen en
Oostham, Deze laatste plaats
ligt in Limburg op een afstand van twintig kilometer
van Geel.

Maar ai te dikwijls hebben
wij in verband met de pendelarbeid in Vlaanderen dergelijke gevallen moeten a a n halen. Deze keer gaat het nu
eens niet om pendelarbeid
n a a r Wallonië, Frankrijk of
Duitsland maar om een geval
in eigen streek. Wij zouden
dit de meer verdoken pendel kunnen noemen, de pendel die niet zo opvalt als de
busverplaatsingen
van de
tienduizenden
Vlamingen
die dagelijks n a a r de vreemde moeten reizen,
'^
Ditmaal is het een voorbeeld van pendel in eigen
land waaraan dagelijks nog
eens tienduizenden deelnemen, de pendel die gebeurt
met wrakke bussen, arbeiderstreinen,
vrachtwagens
of
omgebouwde
bestelauto's, de pendel die het lot is
van
twee
honderdvijftigduizend Vlamingen, mensen
die dagelijks tot zeven uren
al rijdende doorbrengen. Dat
zal h u n lot blijven zolang
anti-Vlaamse regeringen a a n
het hoofd blijven van de
unitaire staat, zolang Vlaanderen niet zelf door federalisme over eigen lot zal kunnen beslissen.

Vlaanderen
betaalt
een harde tol :
Pendelarbeid
met doden
en gewonden».*
Wanneer
komt feen emae aan ?

VERDER
IN DIT
NUMMER
• Bladzijde S :
Legerspecialisten
ontevreden.
• Bladzijde 6 :
Op de drempel van de
onafhankelijkheid,
• Bladzijde 12 :
Strijd om
station te Beert,
• Bladzijde 15 :
V.U.-tussenkomsten
in debat over
fiskale hervorming.

•DE VOLKSUNIfc

VAKVERBOND
W a a i d e Redaktie
I n « Volksunie » van 9 juni 1962
verschpen het artikel
« Verplicht
Synd kalisme » Dit was een dege
lijke en klare uiteenzetting en
wi] zouden graag zien dat ons
weekblad nog meeidere zulke bijdragen afdrukt
Toch wil Ik met Ow goed vinden even wijzen op een spijtige
vergetelheid In dit artikel wer
den een viertal vakbondsgioeoen
genoemd
A B V V - A C V - Liberale Vakbond en het Kartel der
Onafhankelijke
Syndikaten
Nu
viaag ik me toch af
waai om ook
niet het Algemeen Vlaams V^k
verbond '
Men weet toch welke inspannm
gen het A V V zich getroosd om
onze Vlaamse Aibeideis en Be
dienden aan te zetten zich af te
keren van de unitaire kleursyndi
katen
en zich bij een echte
Vlaamse vakbond aan te sluiten
J C - Antw erpen

LEGER
Geachte Redactie
Ik 70U U dank weten onderha
vige brief m uw blad te willen m
lassen zodoende zal B H uit Ei embodegem die in de VU van 19
mei een brief schrijft over het
legei weten dat ei ook nog an
dersdenkende mensen zijn en dan
meei bepaald in het leger zelf
Ik zelf
propagandist van de
V U en ter zelfde tijd ook beroepsmilitair sinds een 10 tal jaren weet maai al te goed dat
voornoemde peisoon van al wat
leger aangaat maar bitter wemig
afweet dat blijkt genoeg uit de
m a n ei waarover biJ van het leger spreekt Dat hij dan bovendien
een taaltje gebiuiki als luilekker
en
sabelslepeis
en
derg» i)ke
meer gaat weikelijk te ver
Als Ik het goed voor heb /ijn
er mdeidaad sabelslepeis g»noeg
maai dan over gans de lijn fianskiljons op een uitzondei mg na en
die hebben we dan nne te danken
aan de V U
3

bijsele

Redaktie
led»repn is \ri3 in
deze rubriek op een beleefde wijze zijn menmg te zeggen en wi]
geloven toch dat B M uit Erembodegem daar geen afbreuk heeft
\ a n gedaan Hij komt trouwens op
voor een beroepsleger en is tegen
de nutteloze gcld\ erspillmg

JEUGDBUDZIJDE
Beste Volksunie
Misschien h e i i i n n e r t U zich nog
dat er enige maanden terug meer
dere blieven verschenfn zijn voor
een jeugdbladzijde in « De Volksunie » Op een dezer brieven weid
door de redactie geantwooid
« Uw voorstel ligt ter studie » D a t
vborstel ligt zo al ongeveer vier of
vijf maanden tei studie maar te'kenmale het olad vei schijnt merk
Ik er nog niets van Voor wanneer
een jeugdbladzijde door en •> oor
ons '
Best^ gioeten en dank bij vooi
baat
R D V - Meeibeke
Red • Uw geduld wordt ind r
daad lang op de proef gesteld
Maar de leugdbladzijdc zit nici
in de vergeetboek, hoor '

De Volksunie legt
momenteel
h e t zwaai tepunt van haar prono
ganda op « Neen Gil^on » en « Fe
d e i a l s m e » aktie
Welnu deze
twee punten laten « de massa »
koud (hoe spijtig ook dit is de
waaiheid)
De V aming is ei eerst en vooial
in geïnteresseerd dat hij goed en
gemakkPlnk ziin boteiham
\er
dient
Om dus tot « de massa » door
te bleken zijn de sociaal ekonomi
sche akties van piimoidiaal belang (bv « werk m eigen streek »
akte)
Dit I'S geen koitzichtig oppoitunisme
wilt ge zuivel kulturele doelem
den met succes nastreven, dan
moet ge eerst nog machtiger worden,
wilt ge machtiger woiden dan
moet ge de massa aantiekken
wilt ge de massa aantrekken dan
moeten uw slogans ook voor biede
lagen aantrekkelijk zijn en aan
tl "kkelijk IS voor de Vlaming al
wat zijn sociale toestand kon vei
beteren
Ik hoor lond mij dal men mm
der over u spieekt s nds de « Neen
Gilson » affiches de sociale them a s oveisciii eeuwen
ik geloof
opiecht dat uw tegenstrevers tevieden zijn dat ge uw pij'en af
schiet op dit voor hen minder gevaarlijk doel en het is voor u erger dan voöi hen dat die kampagne maanden aansleept Ge olijft
ei mee goed gezien bij de actieve
Vlaamsgezinden maar ge ttappelt
tel plaatse
uw invloed vei groot
er niet mee en de doorbiaakope
ning zult ge zekei op die maniei
n et vei luimen
Geloof mil
« werk m eigen
stieek » « industrieën in Vlaande
l e n » « geen mijnensluitirg »
dat zijn allen slogans die ze u be
nijden en waar zij slechts lokaal
en voorzichtig kunnen (en moe
ten) volgen
Ik wens u veel succes m de vei
dei e strijd vooi ons V'aamse Nolk
en de « spint » om het vei trouwen
van ons volk verder te winnenVlaams Offici'^i

De =ocios hebben zelfs een week
nadien die razernij nog niet kun
nen vei bergen In hun weekblad
je Ontvoogding woidt een kolom
besteed om een aanval in regel te
Diegen op de Volksunie en om tegelijk de Burgemeester van Asse
aan te vallen ondei meei omdat
hij de moed heeft gehad de aloude gastvrijheid onzer gemeente
te hebben toegezegd Ziet U men
IS vooi de viijheid ot men s het
niet en als men dat is zoals de
SOCIO s dan moet men natuuilijk
de anderen de mond snoeren met
het recht van de sterkste
Aan de Burgemeester woidt ook
veiwet=n d a t hij tracht te viijen
met de Volksunie Is dat een vei
wijt waaid Vox Populi ' Vroeg oi
laat zullen toch alle mensen (om
dat ze niet blijvend kunnen niisleid wolden) die niet betaald worden door de Partij de volksbedriegers de lug toekeren en mee op
stappen naar de waaiheid met de
Volksunie '
Assenaai

GEEN GENADE
De stiijd tegen de verfransmg
gaat onveipoosd verder
In sommige stieken
moeten
hardnekkige ploegen aan t vveik
zijn
Ga de fianstalige leklame borden maai eens bewondeien
Wat nochtans niet zou mogen
gebeuren is het vernielen of meenemen van a n d e i m a n s goed en
eigendom
Kijk m Antweipen zitten ze bijna weikeloos, omdat alle met^rhoge reklameboiden
stelselmatig
en heihaaldelijk wolden gezuiveiden er woiden er nog bitter weinig
gevonden waar we onze Vlaamse
strijdlust kunnen op bot vieien
Waarom ' De f n m a s dvuven eenvoudig weg niet meer voor den dag
komen met franse opschriften
ze weten — en het is h u n beloofd
— dat ze worden uitgevaagd tot
alles zuiver Vlaams en voiks is
Wie met horen wu moet voelen en
het best m hur> geldbeugel
V
Wiin="g m

HV

Tielt

GEZIN
Waaide Redaktie
Ik vei wacht
en met mij vele
Vlaamse kroostrijke gezinnen dat
de Volksunie een vooruitstrevende
stelling zal nemen bij het bekendmaken van haai p i o g i a m m a m
het najaar inzake gezinspolitiek
Naast de a a n de strikte lechtvaardigheid verschuldigde eis dat
k m d e i e n van zelfstandigen
dn
h u n giote meei derheid, geen ka
pitaalkiachtige mensen) evenveel
waard zijn als de kinderen van
loon trekken den
Ook het weder mvoeien van de
vergoeding voor de moeder a a n de
h a a i d (wel te vei staan g e z m n e i
met een bescheiden inkomen)
Het tot stand komen van een
ministeiie van h e t gezin m a a r
dan op fedei ahstische leest
Het is reeds zo dikwijls gezegd
dat het gezin de volle a a n d a c h t

verdiend D a a r de jeugd de toekomst van ons volk is en h e t ge
zm de grondslag van de samenleving
Daaiom juist alhoewel op het
eeist zicht utopisch, zou h e t invoelen van het mtegiaal algemeen
stemrecht, door Prof V Mechelen n a a r vooi gebiaoht, een demokiatische vooruitgang betekenen Dit IS geenszins te vergelijken
met het vioegeie ondemokiatische stemiecht vooi behouden aan
kasteelheien
en
andeie
groot
giond - dus kapitaalbezitteis Het
zou integendeel een volksverteg^n
woordigende lechtvaardigheid be
tekenen
Het ware een dam tegen h e t
dreigende gevaai van denataliteit
(ook een gevaar vooi ons volk)
Het ware voor h e t gezm de toekenning die h a a i m de gemeen
schap toekomt namelijk de eei
ste plaats
W a t een stuwkiacht zou dit teweeg brengen op h e t gebied van
gelukkige initiatievpn
zoals uitbieidmg van toekennen van stu
diebeuizen
Ik ben oveitmga dat de Volks
unie deze gegevens a a n d a c h t i g zal
onderzoeken
Laat ons niet veigeten d a t de
numerieke meerderheid van ons
Vlaamse volk m de eeiste plaats te
danken is aan de kroostrijke ge
zinnen En d a t die meerdei heid
onze enige m a c h t is en dit demokiatisch wapen ons de on^^voog
ding zal schenken
B H - Erembodegem

[NAAR DE MIDDELLANDSE Z E E
\ NAAR

DE

SPAANSE

ZON

GOEDKOOP

NA DE LANDDAG
Geachte Redaktie
De bevolking van Asse was op
getogen en tevens verbluft ovei
de Landdag en de mieienbeweging
die daaidooi onistaan was in on
ze gemeente De meesten vei baas
den zich vooral over de machts
ontplooiing
Ze wisten dat de
Volksunie de wmd m de zeilen
heeft Dat het z o n v a a i t aan t
nemen is, hadden zelfs goedgezin
den niet durven denken noch ver
w achten
BIJ de bevolking
welgemeende
sympathie Bij de fanatieke tegen
standeis schuimrazeiij

Geachte Redaktie
Dit klein briefje om lezers en
voora' piopagandisten op een belangi jk detail te wijzen
Elr wordt vastgesteld dat voo
n u m m e i s van de Volksanio onde"band vei zonden meestal een zegel
van 0 40 P woidt geplakt zelfs de
pi opagandist^n die het weekblad
in giote hoeveelheden verstuien
schijnen met te weten dat dit een
verkeerd tarief 1=
Het volgende wordt inimeis o paald in de taueven voor diukweiken
alle periodieken ( = periodisch vei schijnende uitgaven
zoals
dagbladen
w^pkha-^^r

DE VOLKSUNIE

U Z I J T VLAKBIJ DIT
PRACHTIGE STRAND

WEEKBLAD

Uitgave van de v z w
REDAKTIE

enz ) moeten gefrankeeid worden met een zegel van O 20 F tot
een gewicht van 75 gi Vooi gewichten gioter dan 75 gi geldt
vermeei dering van O 20 F pei 50
gi
Een nummer van de Volksunie
weegt ongeveer 65 gr een zegel
van O 20 F volstaat h er dus
Verstuur dus tweemaal zoveel
nummers van de Volksunie als
vioege- en
betaal slechts evenveel

VOLKSUNIE

Mr F Van der Eist, Hoofdredakteur,
Beizegemstraat 20 N O Heembeek (Brussel 1 2 ) ,
Tel 16 28 33

INDIEN U GROND KOOPT
BIJ yiiCING

Mr D Deconinck, S De Lie drs W Jorissen, P. Martens,
T van Overstraeten dr L Wouters
leden
Alle briefvi/isseling voor redaktie naar
Rotatyp Sv'v O j p u i s l a a n 110 Brussel 7,
Beheer

MINDER GEVAARLIJK
Geachte Heer
Mag ik voor u even het klokje
van de « buitenstaander » laten
luiden de m a r die dnor uw partij
wordt aangeliokken en 7e s\mpa
thiek vindt

Maurice Lemonnierlaan ö^ Brussel 1 Tel 1 1 8 2 16
Alle klachten voor niet ontvangen van b l a d op dit adres
Jaarabonnement 200 F Half|aarli|l<s 100 F DViemaandeliiks 55 F
Steunabonnemenf
500 F ( m i n m u m )
Losse nummers
6 F
Abonnement b u i t e n l a n d
250 F
Per luchtpost
600 F
Alle stortinaen voor het b l a d op postgiro 54 45 46 W Jorissen Brus
Veranfw u tq
Mr F Van der Eist, Beizegemstraat 20 Brussel 12

Vraag viijunj veuu oui 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 m S p a n j e

V I K I N G

:

KONINKLIJKELAAN
ST I D E S B A L D -

306

KOKSUDE

Tel : 058/21615

MEUBELMAGAZIJN A N T V E R P I A
SiqUMMAUUÖSTR. 28-3Ö /VNTWERPEN^ TEL. 32.94.77 ,
"k

Breng ons een bezoek

"k

Reisbiljet terugbetaalcl

•A"

Alle dagen open van 9 tot 9 of op afspraak

ir
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BLAD V A N DE V L A A M S N A T I O N A L E PARTIJ

C.Y.P. IN HET DEBAT
D>FE kommentator

van
de « Standaard » begon zijn nabeschouwingen bij het debat over de
fiskale hervorming met de ietwat paJthetische zin : « De historicus van de
parlementaire geschiedenis zal. later
een afzonderlijk hoofdstuk
wijden
aan h e t debat over de belastinghervorming s>.
Dat Is mogelijk. Maar dan zal de
historicus zich toch vooral moeten
inlaten m e t de « petite histoire »
van het debat. Want zuivere lijn,
logica, technische klaarheid, politieke moed, staatsmanschap, schitterende welsprekendheid of nuchtere
zakelijkheid lagen er niet voor het
rapen.
De historicus zal daarenboven radeloos tegen een paar vraagtekens
zitten aankijken. Het zal hem bijvoorbeeld onverklaarbaar
voorkomen d a t op nauwelijks een jaar tijd
twee fiskale nijlpaardwetten
door
het Parlement werden gejaagd.
Dat de eerste dier wetten tegen
zich had een gefanatiaeerde socialistische partij die h e t land aan de
rand van de revolutie bracht.
Dat de tweede achter zich had een
tuchtvolle socialistische partij die
onverdroten ijverde
voor vlugge
goedkeuring.
Dat alleen de C.V.P. de verantwoordelijkheid, het risico en het
odium voor beide wetten op zich
heeft geladen.
Politieke wijsheid ?

M.

lEN kan het zich afvragen. De Schrijver, een der Wijzen
van 'de C.V.P., heeft het zich in ieder geval afgevraagd : « men zegt
ons dat de fiskale hervorming geen
centiem meer zal opbrengen. Maar
om welke reden stellen wij ons dan
bloot aan de grenzeloze vijandigheid
der publieke opinie ? ».
De reden ligt voor de hand : omdat
de socialisten de fiskale hervorming
wensten. «' Voor de socialisten heette
zij de uitvoering te zijn van een gewichtig programmapunt : de eerste
stap naar de socializering van de
fiskaliteit » leert ons de «Standaard»
n a het debat.
De socialisten hebben dat gewichtig programmapunt
verwezenlijkt.
Niet helemaal gehjk zij het wensten:
de oorspronkelijke tekst van het
wetsontwerp werd op heel wat plaatsen gewijzigd. Het essentiële kregen
ze. Ze kregen echter nog veel meer :
in haar ijver om de socialisten ter
wille te zijn, trapte de C.V.P. in de

berenkuil. Dequae is de kampioen
van de hervormde fiskaliteit, Van
den Boeynants is er de luidruchtigste verdediger van geworden.
Tegen Dequae en Van den Boeynants, tegen hun partij richt zich de
wrok van hen die — terecht of niet
— van deze hervorming niets willen
weten.
De socialisten wrijven zich de h a n den. I n de « Volksgazet » zeggen zij
h e t open en bloot : « . . d e volgende
kieskamp an j e : een genadeloze strijd
tussen katolieken en liberalen voor
de stemmen van de middenstand ».
Hoe de B.S.P. zich daarbij voelt ?
« Voorlopig zullen wij alleen onderstrepen hoeveel behagen wij er in
gevonden hebben op ons dooie gemak voor eenmaal te zitten daar
waar men ons nog niet te dikwijls
heeft gevonden : op h e t balkon waar
de slagen worden geteld ! ».
Het behagen van de « Volksgazet »
heeft inderdaad zijn redenen : de getelde slagen komen neer op het eeuwig idiote hoofd van Jut. de C.V.P.
I s de fiskale hervorming dan werkelijk een socialistische
tekst, de eerste stap n a a r het kollektivisme ? Men heeft het beweerd.
De oorspronkelijke tekst beantwoordde volkomen a a n de socialistische
verwachtingen. Hij werd gewijzigd
en aangepast. De wijzigingen en aanpassingen hebben hem niet onaanvaardbaar gemaakt voor de B.S.P.
Hebben zij hem echter aanvaardbaar
gemaakt voor de C.V.P. ? Aanvaardbaar niet alleen in technisch, maar
ook in politiek opzicht ?
De C.V.P. is een partij die zich beroept op de standensolidariteit. Enkele van h a a r Standenorganizaties
hebben zich scherp tegen het wetsontwerp gekeerd : het Nationaal
Christelijk Middenstandsverbond, de
Christelijke Federatie voor Vrije Beroepen, de Mouvement des Indépendants Chretiens. Ten rechte of ten
onrechte ? Het is van ondergeschikt
belang bij de vraag n a a r de politieke
aanvaardbaarheid van de tekst.
De christelijke Middenstandsverenigingen hebben hun vaste plaats in
de partij. Bij de poll dragen zij kandidaten voor. Tijdens de verkiezingsstrijd ronselen ze de stemmen en hun
leden achter h u n kandidaten op de
lijst. En in het parlement zetelen
ettelijke C.V.P.-mandatarissen n a mens h u n opdrachtgevers uit de
Middenstandsbeweging. Wat deden
zij ? Zij keurden een wet goed die

door hun verenigingen verworpen
werd.
Trouw aan de partij, verraad aan
de middenstand ? >
Ook dat is een alternatief dat de
socialisten hebben gewenst en voorzien.

ï

N ieder geval is de
fiskale hervorming een doos van Pandora, een vaatje waaruit alle mogelijke verrassingen kunnen getapt.
Van den Boeynants zal het tegendeel niet bewijzen. Hij heeft tijdens
het debat de eerste viool gespeeld,
maar hij speelde de verkeerde partituur.
In plaats van de fiskale hervorming te verdedigen, viel hij de P.V.V.
aan.
Dat was handig en de P.V.V. had
het trouwens verdiend.
Maar over de fiskale hervorming
zelf, wat kon Van den Boeynants
daarover vertellen ? Hij had al alles
gezegd en het tegenovergestelde erbij. Hij was begonnen met de oorspronkelijke tekst zonder enige rezerve goed te keuren. Nadien kwam
het Nationaal Komitee van de C.V.P.
onder zijn voorzitterschap tot het
besluit dat de tekst onaanvaardbaar
was. Met wie lachte Van den Boeyn a n t s ? Hij liet de tekst op 26 plaatsen amenderen door zijn partij. En
tenslott-e beijverde hij zich om de
amendementen te helpen kelderen.
Men zegt dat de publieke opinie
misleid is, schandelijk bedrogen en
totaal onkundig van de werkelijke
betekenis der fiskale hervorming.
Wie kan het h a a r euvel duiden als
zelfs de grote partijvoorzitter vaker
van mening veranderde dan van
hemd.

H.

[ IJ was trouwens
niet de enige rare vogel in de C.V.P.kooi.
Volksvertegenwoordiger
De
Staercke keurde het wetsontwerp
goed. Zijn vader, voorzitter van het
Verbond der Belgische Nijver aars,
keurde het publiek af.
De jonge Dag tegen de oude Dag
in het geslacht Bjorndal ?
De Saeger diende in de kommissie
amendementen in om ze dadelijk
daarop in te trekken. Zijn partijgenoot Fimmers hernam ze in de openbare zitting en werd door De Saeger zelf terechtgewezen.
Harmei keurde het wetsontwerp
goed maar verklaarde tezelfdertijd
te hopen dat de Senaat het zou wijzigen en terug naar de Kamer stu-

ren. « Politiek vluchtmisdrijf »,
noemde « Het Volk » dat.
Dequae dreigde met ontslag indien
een bepaald amendement zou goedgekeurd worden. Een amendement
van de oppozitie ? Och kom, zijn
partijgenoot Scheyven diende het in.
De Grootste Partij van het Land
bood het verheven schouwspel van
verdeeldheid
en
verscheurdheid.
Maar toen het op stemmen aankwam
bleek, dat politiek gehaspel en poli-*
tieke moed toch verschillende din-«
gen zijn. Vijf C.V.P.-ers zegden neen,
zeven onthielden zich. Alles te samen 12 man. En zeventien C.V.P.-*
ers hadden er de voorkeur aan gegeven, niet aanwezig te zijn. Onder de
kopstukken van de partij die h e t
wetsvoorstel voordien hadden aangevallen, was er geen enkele die de
moed opbracht om neen te stemmen.
Ze vluchtten in de anonimiteit van
de grote hoop. Of ze zaten thuis bij
moeder achter de Leuvense stoof.
Het kommentaar is nog eens voor
de «Volksgazet» : «Welaan dan,
waarom zou het ons hinderen wanneer bij zoveel gelegenheden het land
de vergelijking kan maken tussen de
socialistische eenheid en tucht van
de B.S.P.-verkozenen enerzijds, en aan
de andere kant de permanente versplintering van de C.V.P. ».

H>

IET is niet aan ons,
de C.V.P. te waarschuwen tegen de
manoeuvers van een regeringspartner die de voordelen van het bewind
weet te koppelen aan die van de oppozitie.
Het is niet aan ons te beweren dat
de C.V.P. zich idioot heeft gedragen
voor en tijdens het debat over de fiskale hervorming; deze bewering uit
de mond van politieke tegenstrevers
is al te evident en dus goedkoop.
Het is aan de leden van de C.V.P.,
het antwoord te zoeken op enkele
vragen.
De vraag naar het wezen van hun
partij.
De vraag n a a r de opvattingen van
hun partij inzake standensolidariteit.
De vraag, waarom de C.V.P. een
jaar en half geleden bij de Eenheidswet h a a r sindikale vleugel op het
randje af de staking injoeg.
De vraag, waarom de C.V.P. thans
bij de fiskale hervorming over alle
bezwaren van haar Middenstandorganen heenstapt.
De vraag, of er in de C.V.P. een beginselloosheid wordt gehuldigd die
verdomd erg op verraad lijkt.
Toon van Overstraeten
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NUCHTER
Zoals onze lezers weten werd te
Arendonk door de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds in het raam
van haar vijftigjarig bestaan besloten
Dr Paardekooper uit tè nodigen. De
spreekbeurt vondt plaats te Reusel,
vlakbij de gemeente maar op Nederlands gebied gelegen. De Volksgazet
heeft aan deze prachtige spreekbeurt
ook enkele regels gewijd. Het blad
deed dat als volgt :
« Toen de vergadering besloot een
protesttelegram te zenden, kwam er
tegenprotest vanwege Nederlandse
Bijde. De aanwezige Nederlanders
wensten niet in deze zaak betrokken
te worden. Zij wensten geen verwikkelingen tussen Nederland en België.
Met andere woorden, er waren ook
nog nuchtere
mensen die zich met
de Belgische aangelegenheden . niet
wensten in te laten ».
Eigenaardig dat de Volksgazet dit
nuchter vindt, daar waar de socialisten in het algemeen en de Volksgazet
in het bijzonder als het bijvoorbeeld
om verwikkelingen met Spanje gaat
nooit tot deze « nuchtere » behoren.
Verre van ons de Spaanse stakers ongelijk te geven of de aktie vanuit het
buitenland te brandmerken maar
men mag toch een beetje logika verwachten zeker als het om het kultureel belang van het eigen volk gaat.
Of is een voordracht in de ogen van
onze roden dan gevaarlijker dan het
innen van gelden voor een revolutionaire aktie ?

open brief
aan dhr Emilc Cornez
Goeverneur der Provincie
HENEGOUWEN

lieer Goeverneur,
Verleden zondag bcjee/de de hoofdstad mvcr provincie
hel jaarlijks jolklorisch feest dat door sommigen onachtzaam
het « spel met de draak » wordt genoemd maar dat in werkelijkheid alles behalve een spel is. In het gevecht tussen
SI Joris en de draak Lumefon krijgt de eeuwige strijd tussen
goed en kwaad tastbaar en symbolisch gestalte ; de opvoedende
waarde van het schouwspel blijkt ten volle aan hel einde
ervan, wanneer het kwaad naar aloude geplogenhcid telkens
weer ritueel en definitief wordt geslacht.
\ooit was, Heer Goeverneur, de simbolische belekenis
van liet gevecht me zo duidelijk als dit jaar. Want kort voordat, onder de opwekkende tonen van Bergen's nationaal lied
« c'est Doudou, c'est Doudou », de draak door de geharnaste
en ruiterlijke held werd neergelegd, had gijzelf u omgord
met het zwaard der rechtvaardigheid om een ander en vervaarlijker monster de vuige kop zuiver van hel geile lichaam
te hakken.
u Er waart» - om het met een variante op vader Maix
ie zeggen « een draak rond in België, de draak van hei federalisme. Alle machten van het oude België hebben zich verenigd lot-een heilige klopjacht op deze draak : de goeverneur
en de tsaar, de minister en de bankier, de socialist en de
konservalief ». De kleinharligen, de bangerikken, de hopelozen en de hazeharten laten zich door deze draak de schrik
op hel lijf jagen. Maar gij, Heer Goeverneur, kent uil jarenlange ervaring en waarneming hel lol dat Lumengon uiteindelijk is beschoren. Een tifdlang lian hij het wel harden,
vergeefs poogt men hem de haren uil de staart te trekken.
Maar als de ridder op het toneel verschijnt is zijn lot bezegeld.
Gij zijl, lieer Goeverneur, de mening toegedaan dal
het nu stilaan welletjes is en dat de tijden rijp zijn om de
federalistische draak te lijf te gaan. Reeds de eerste slag van
uw Durendaal was raak : K Men kan zich afvragen waarom
het Belgische volk verre oplossingen zou gaan zoeken, waar
die in zijn onmiddellijk bereik liggen». Welke zijn, Emile,
de oplossingen die in ons inmiddellijk bereik liggen ? « Men
hoeft sleclils vertrouwen te stellen in onze oude provinciën
die aan de bron liggen van al onze nationale aklivileilen, en
men zal België een hernieuwde levenskracht en een hernieuwd
vertrouwen in zichzelf teruggeven ». Want zegt Emile : « België is een provinciale grond ».
-• >.•
Kwader kloppen heeft Lumcgon nooit van enige SI Joris
gekregen. Waarom ons dierbaar vaderland in twee stukken
hakken, als het met dezelfde moeite in negen kan ? Waarom
al die onnodige komplikalles mei federale instanties en bondsinstanlies, wanneer het volstaat de provinciegocverneur te
bevorderen lot onderkoning ? waarom zich blind staren op
hel buitenland waar men zoekt naar de normaal gegroeide
etnische of ekonomische entiteiten ? Hebben we niet onze
rijke geschiedenis, onze walletjes, onze plaatselijke vrijheden,
onze parochiale kerktorentjes ? Laat ons vereend en sterk het
nieuwste unitarislisch geloof, hel sakrosant
provincialisme
belijden. De rest zal ons worden toegeworpen.

ZE VRAGEN NIETS
In het parlement heeft de Luikse
sodalist Gruseling verklaard dat de
Vlamingen te Luik steeds goed onthaald werden en er aan toegevoegd :
« Ze vroegen nooit iets ». Gruseling
bedoelt hiermee natuurlijk dat de
Vlamingen nooit tegemoetkomingen
vroegen. Nogal wiebes. Vlaamse mensen — praktisch allemaal arbeiders
die onder sociale druk staan — zijn
altiid zeer inschikkelijk, zij passen
z i n als normale wezens aan de same leving aan terwijl de franstaliger. die zich in Vlaanderen komen
vestigen of er sinds generaties wonen
en tot de super-begoede klasse behoren er nooit aan zullen denken de
koelietaal van het volk waarin zij leven aan te leren.

REINHEID
De heer Detiege, socialisch schepene van Antwerpen heeft in de Sinjorenstad een « week van de reinheid »
ineengestoken. Ge moet maar durven.
Frans Detiege is dezelfde schepene
die tildens de stakingen rond de eenheifJ' wet, van Antwerpen de vuilste
stad van Europa liet geworden zonder maatregelen te -treffen. Zelfs te
Luik het centrum van het geweld
werd het vuil bijtijds opgehaald. Te
Antwerpen werden de inwoners verpest door de schuld van de man
die thans de openbare reinheid gaat
prediken.

Grootse vizie, Heer Goeverneur, op de toeliomst van
wal in de vaktaal van goeverneurs en koningen zo fraai « onze
gewesten » xvordl genoemd, Vizie die 'to helemaal aansluit op
de algemene richting van de recente Europese evolutie. Vizie
die als bij toverslag de oude klacht van een Belgische koning « petit pays, petifs gens » - eens en voor goed onmogelijk
maakt.
De bladen liebben mei de nodige eeibied vermeld dal
de koning, na hel aanhoren en beantwoorden van uw toespraak, de smeedijzeren aap beneden aan het Bergens stadhuis
heeft geslreeldj Dit merkwaardig dier - zo wil toch de overlevering - bezit de kracht om wensen van liem die hel streelt
Ie verwezenlijken.
Welaan dan. lieer Gueüctneui, met de hulp van de
Bergense aap : op naar onze aloude provinciën in de getuesten
van u en van

WOORDONTWAARDING
Men heeft reeds veel geklaagd over
de omverwerping van de woordenschat.
Zo heet in Rusland demokratie wat
" feitelijk de onderdrukking van alle
vrijheid van meningsuiting en van de
persoonlijkheid is.
In Vlaanderen vindt men het geduldig verdragen van alle beledigingen en afzetterij vanwege de franstaligen waardig blijven.
Deze « waardigheid » is alleen een

dio Genes.

r,il

verbloemd woord voor karakterloosheid, gedweeheid en lamiendfigheid.
Wij worden echter nog van ver
overtroffen door de Algerijnse F r a n sen.
Zij willen zich t h a n s verzoenen
met de Algerijnen en noemen die
verzoening een verzoening « vol eer
en waardigheid ».
Als waardigheid buiten lamlendigheid en slaafsheid in Vlaanderen, in
Algerië moord, brand en kneedbommen betekent, denken we dat het wel
overbodig wordt de betekenisuitbreiding van dit woord nog op de voet te
volgen. De betekenislij st in Van Dale zou al te lang worden !
"
Wij die meenden dat het begrip
waardigheid steunde op een erekode
waar noch plaats* is voor lafheid
noch voor bloeddorstigheid zullen
moeten opletten als we dit woord nog
gebruiken. Omdat men niet meer zal
weten of er slaafsheid of moordzucht mee bedoeld wordt.

FLAMINGANTENTROOST
De Gazet van Antwerpen van vorige maandag toont zich verheugd
omdat het debat over de regeringswetsontwerpen betreffende de belastingsverhogingen door de Kamer
aangenomen werden na een bespreking, die hoofdzakelijk in het Nederlands verliep.
Dat is een grote vooruitgang voor
de Vlamingen beweert de krant.
Uiterlijk gezien is er inderdaad
i e t s Vatt."" S-t" J:.!™ ••-'S'i *-»':.\-
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Als men ecjhter, m3,»?.,»iet,-y«'3gept
dat bij de feitelijke machten achter
de schermen : Kapitaal, Hof, Loge en
hoge Kerkelijke overheid de Vlamingen bitter weinig invloed hebben.
Wij mogen al rustig Nederlands
praten. Dat is iets.
Zij .handelen echter. Anti-Vlaajns.
Wat heel wat erger is.
Laten we ons niet verblinden.
Zo ook te Brussel.
Voor de oorlog kwam men te Brussel met Nederlands moeilijk terecht.
Een meerderheid Brusselaars bleef
echter
hun
Brussels-Nederlandse
streektaal spreken.
Nu komt men gemakkelijker t e recht met het Nederlands. Men eerbiedigt te Brussel de vféemde toeristen en men heeft personeel dat Duits
of Engels spreekt. Men heeft er ook
dat Nederlands spreekt. En dit voor
de Nederlandse en voor de Vlaamse
toeristen.
Het Brussels dialekt neemt echter
van jaar tot jaar af. Bij een zeer
klein gedeelte om door het Nederlands vervangen te worden.
Bij het grootste gedeelte echter
om naar het Frans over te gaan.
Laten we ons geen begoochelingen
maken !
Want dat doen we al 132 jaar.
Met het bekende gevolg.

TEGENBETOGING
Het zgn. « Verdedigingsfront van
Brussel » heeft verleden week meegedeeld dat het, desnoods met de
hulp van Wallonië, op 21 oktober een
tegenbetoging te Brussel zal inrichten.
Waarschijnlijk is deze verklaring
slechts bedoeld om de nodige druk
uit te oefenen opdat de tweede Mars
op Brussel zou worden verboden.
Indien de heren het echter in h u n
hoofd zouden halen op 21 oktober de
Vlamingen de straat te betwisten,
dan hebben wij daar helemaal niets
tegen. We kennen heel wat Vlamingen die al lang, zeer lang wachten
om eens « slaande » argumenten te
IJ kunnen gebruiken.

DE

VOLKSUNIE

BELASTINGSHERVORMING I
Tijdens h e t debat over de belastingshervorming is Reimond Mattheyssens een paar Iceren op de K a mertribune gekomen, om amendedementen te verdedigen. Hij wees erop dat belastingen slechts verschuldigd zijn op een netto beschikbaar
inkomen, d.i. een inkomen d a a r v a n
al de verplichte uitgaven zijn afgetrokken. Het viel hem niet moeilijk
het verplichtend karakter van de verschuldigde belasting a a n te tonen.
Door met deze uitgave geen rekening
te houden, ziet men een zeer belangrijk element voorbij dat mede bepalend is voor het fiscaal draagvermogen van de belastingplichtige.
Verder vestigde onze woordvoerder
er de aandacht op dat de afschaffing
van de aftrekbaarheid onrechtvaardig is voor belastingsplichtigen, wier
inkomsten aan grote schommelingen
onderhevig zijn, temeer daar h e t hier
beroepen geldt waarvoor een lange
opleiding nodig is. en die bovendien
m a a r enkele topjaren kennen, om t e rug te dalen naar h e t einde van de
loopbaan.

BELASTINGSHERVORMING II
Mattheyssens ironiseerde fijntjes
toen hij opmerkte dat de beide regeringspartijen beurtelings tegen - of
voorstander zijn van de samenvoeging der inkomsten van de echtgenoten. Hij zei : men kan het voor een
theoretische kwestie houden, maar
deze ommezwaai mag in geen geval
de belastingsdruk verzwaren. Hij verdedigde een amendement waarbij de
aftrek van 25.000 F op 36.000 F werd
gebracht.
Hij kantte zich tegen een minimum
van 72.000 F waaronder het inkomen
van de andere echtgenoot niet mag
dalen. Hij noemde dat een ongelijkheid ten opzichte van de zelfstandigen en bepleitte de afschaffing van
elk minimum.

DE SLUWE VOS
Volgens Manu Ruys is Verroken
een sluwe vos die xich tijdens de besprekingen over.' h e t taalgrensontwerp de eeuwige dankbaarheid van
Vlaanderen heeft verworven. Niet
iedereen echter is h e t met dhr Ruys
daarover eens, zelfs niet iedereen die
in de c Standaard » schrijft.
I n dit blad betoogde verleden week
de C.V.P.-er Leo Lindemans dat h e t
opgeven van Edingen niets meer of
niets min is dan verraad : « Dat wij
de streek van Edingen zouden opgeven zonder eenmaal de strijd te hebben aangebonden, zouden de Vlamingen van heden en van de komende
generaties terecht als eenvoudige
plichtverzaking brandmerken ».
Verroken, een vos of een plichtverzaker ? De « Standaard » weet
'ipt blijkbaar zelf nog niet goed...

OE KONSEKWENTE ^
Bij het vertrouwensvotum dat in
de Senaat uitgebracht werd n a de
slappe P.V.V.-interpellatie was er een
enkel « Vlaams » C.V.P.-er die zich
onthield : dhr Leynen.
Enerzijds mwrtiveerde dhr Leynen
zijn onthouding aJs protest tegen het
uitblijven van de splitsing van Nationale Opvoeding, anderzijds verklaarde de senator geen vertrouwen
te kunnen hebben in een grondwetsherziening waarbij het federalisme
niet a priori uitgesloten is.
Over de opvattingen van dhr Leynen diskuteren we niet; we kennen
ze al langer als vandaag. Maar wat
een voorbeeldige demokraat met zijn
a priori's !

NOG EEN KONSEKWENTE
Een der Waalse blanko-stemmen
in de Senaat was die van baron No-

thomb. Hij verrechtvaardigde zijn
houding door te verklaren d a t hij
niet tegen de regering is, maar wel
tegen de regeringsformule. We hebben in ons leven al duidelijker verklaringen gehoord !
Zoals we ook al duidelijker stemmingen hebben gezien. Want normaal is het toch niet te noemen dat
bij het vertrouwensvotum n a een interpellatie v,an de P.V.V.-oppositie
17 C.V.P.-ers zich onthielden en drie
tegenstemden. Een derde van de a a n wezige C.V.P.-senatoren scheen het
dus op de een of andere wijze met de
oppozitie eens te zijn.
Schitterend
rezultaat
voor de
« grootste » partij van het land.

H. GEESTKERK
I n de H. Geestkerk werden, tegen
de overeenkomst in, een paar weken
geleden de Franse sermoenen hernomen. De woordbreuk komt niet
van de zijde der Vlaamsgezinden !
Terwijl het proces tegen de « ordeverstoorders » nog loopt in beroep,
is het verleden zondag opnieuw tot
incidenten in en voor de kerk gekomen. Opnieuw werden Vlaamse betogers opgeleid.

Denkt de parochiale geestelijkheid
werkelijk dat ze h a a r eigen zaak en
de zaak der kerk in het algemeen
aan het dienen is door een reeks
processen ?
De houding van de Antwerpse Deken in heel deze zaak is alles behalve duidelijk. Wanneer spreekt
Mgr. Daem, die naar het schijnt met
de kwestie meer dan verveeld zit, het
verlossende woord ?
Dat men zicli geen illuzies make :
een « overwinnig » is er voor de pastoor van de H. Geestkerk niet te behalen.

SOFTENON
Het Softenon-drama te Luik heeft
heel wat beroering in het hele land
verwekt. De socialisten hebben de
zaak breed uit d e doeken gedaan om
er politieke munt tegen minister
Custers uit te slaan. Het is niet a a n
ons, de minister te verdedigen, maar
we vinden toch dat zelfs in de politiek wat fatsoen nooit kwaad kan.
De socialistische pers — en vooral « Le Peuple » — hebben Custers
niet alleen met Softenon het vuur
aan de schenen gelegd; er werden
ook andere geneesmiddelen bij gehaald, o.m. tripanarol.

Op 6 januari jl. echter bracht
« Germinal », weekblad van « Le
Peuple », over twee bladzijden een
artikel over tripanarol « de mirakelpil », waarin het geneesmiddel uitbundig werd geprezen en aangepre«
zen.

NOG SOFTENON
Niemand zal ontkennen dat er bij
het beoordelen van de daad der ongelukkige I ' 'lise moeder zeer ruime
verzachtende omstandigheden moeten gelden. Ze blijft echter onverdedigbaar. Voor de geneesheer zijn er
heel wat minder verzachtende omstandigheden; hij heeft — hoe dan
ook — inbreuk gepleegd op de ethiek
van zijn beroep.
Deze vaststellingen dringen zich
o.i. op aan iedereen, of hij het Luik7
se drama benadert vanuit het standpunt der katholieke moraal of der
moraal zonder meer.
Het is dan ook een zeer veeg t e ken voor de verhoudingen in dit lan^
dat de pijnlijke Softenon-zaak dadet>
ijk aanleiding heeft gegeven tot
scherpe tegenstellingen en uitlatingen op het plan katholielc-vrijzinnig.
Het sectarisme is hier waarachtig
niet het monopolie van een enkele
groep !

egerspecialisten

Ontevreden
zal b.v. een olieveldfom- zij een minderheid zijn,
pier evenveel verdienen als niet voldoende h u n belaneen hooggeschoold radar- gen terzake heeft beharof vliegtuigmotorenspecia- tigd. En uitgerekend op
list. Het is nochtans duide- ^datzelfde ogenblik lanceert
lijk dat de gevergde scho- het ministerie van landsling en prestaties in beide verdediging een kampanje
gevallen heel wat verschil- voor de aanwerving van
len. De verantwoordelijk- onderofficieren-specialisheid is ook niet even groot. ten waaraan een groot t e De hooggeschoolde spe- kort is. Weèi de minister
cialisten in het leger zijn dan niet wat er gaande is?
de eersten om te beamen Hij kan er in elk geval van
dat er met de titel van spe- overtuigd zijn dat de kamcialist in menig geval te panje een grote flop wordt
kwistig is omgesprongen, in de gegeven omstandigifït is echter niet h u n fout heden. Er is slechts één
en het gaat niet op hén middel om de spanning te
daarvoor het gelag te la- milderen : zo vlug mogelijk
ten betalen.
«de onrechtvaardigheid t.o.
De malaise is groot. Er V. onderofficieren-speciadreigt zelfs een scheuring listen goedmaken. Dat er
in de « Vriendenkring van geen geld is ? Er zijn posBelgische Onderofficieren». ten genoeg in het leger
Vele
onderofficieren-spe- waar met geld gesmeien
cialisten willen zich in een wordt b.v. wanneer vliegeigen vriendenkring groe- tuigen en vrachtwagens
peren omdat zij oordelen van de produktieband recht
dat de officiële vrienden- naar de schroothandelaar
Er heerst op liet ogen- min ecii Zfclide som ais
kring,
die alle onderoffie- gaan..
blik een diepe malaise bij voorheen zullen ontvangen.
• P.M.
cieren
groepeert en waar
de onderofficieren-specia- Maar dat betekent meteen
listen. Onlangs werd h u n dat voor deze specialisten
nieuw statuut goedgekeurd de weddeverhoging een
en een restrukturatie der ijdel woord is. Wat erger is:
wedden doorgevoerd. Op de som die zij ingevolge de
het eerste gezicht valt de- vrijwaringsclausule nu bijze retrukturatie voordelig Icrijgen wordt de volgende
uit aangezien zij een wed- jaren teruggevorderd a a n deverhoging betekent voor gezien de t^^eejaarlijkse
alle onderofficieren.
verhogingen, indexaanpasVoor de onderofficieren singen e.d.m. achterwege
- specialisten bevat zij zullen blijven tot het beechter een grove onrecht- drag is uitgelopen. In feite
betekent dit voor de ondervaardigheid.
officieren-specialisten een
Voorheen ontvingen zij werkelijke
vermindering
een specialistenpremie die van koopkracht in de
ging van 600 tot 1200 F per eerstvolgende jaren. Men
maand volgens brevet. De- had hen nochtans het beze premie werd nu vlakweg houd der verworven rechafgeschaft.
ten beloofd. De staat pleegt
Er is weliswaar een vrij- hier 'n vorm van kontraktwaringsclausule
voorzien breuk want de premie
^^ -.Ai^Sax^^^^'i^è^iifKjidie zegt dat zij die, on- werd bij de indiensttreding
danks de weddeverhoging, beschouwd als een integreeen weddevermindering on- rend deel van het loon. Het is onrechtvaardig een hooggeschoold vliegtuig- of
heeft radar-specialist die heel wat meer verantwoordelijkhedergaan door het wegval- De restrukturatie
len van de premie, niette- nog andere gevolgen. Zo den heeft te dragen, gelijk te stellen met de anderen...
Èt5JWR>»»y.-A.^^^

•••>•••••••••
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DREMPEL
Op het ogenblik dat deze regels geschreven worden is het nog
niet duidelijk of het akkoord, dat verleden zondag werd gesloten tussen frakties van het O.A.S. en het F.L.N., in de
praktijk leefbaar zal zijn en praktische gevolgen zal hebben.
Het feit echter dat het akkoord tot stand kwam en meer nog
de wijze waarop het in Frankrijk werd begroet, verlenen het
ook thans reeds een betekenis die niet meer teniet kan worden gedaan. In het licht van dit akkoord is namelijk duidelijker dan ooit gebleken de zwakheid en het onvermogen van
het Gaullistisch regime. Het akkoord moge dan al voor het
O.A.S. slechts een halve of helemaal geen overwinning zijn,
voor de Gaulle is het een hele nederlaag.

Toen het bericht van het
akkoord verleden zondag in
Frankrijk bekend werd, ging
er een golf van opluchting
door het land. Dit was het
nieuws waarop men heimelijk had gelioopt en gewacht. De Gaulle zelf kreeg
lucht van het bericht tijdens
zijn rondrit in het noordoosten van Frankrijk;
hij
greep de gelegenheid aan
om « met meer klem dan
ooit » te verzekeren dat de
vrede in Algerië nu binnen
een zeer kort tijdsbestek zou
verwezenlijkt zijn.
Toen de dag daarop bleek
dat de Algerijnse Voorlopige
Regering niet zomaar geneigd was het nieuwe akkoord te erkennen en zich
wenste te houden aan de
overeenkomsten van Evian,
werd dit nieuws zelfs in regeringskringen te Parijs en
bij de hoogste Franse autoriteiten in Algerië met wrevel ontvangen. Men nam het
de Algerijnen kwalijk dat
zij strak vasthielden aan de
akkoorden die
een paar
maanden geleden tussen de
Franse regering en het F.L.N.
waren gesloten. Duidelijker
kon niet blijken dat men
aan Franse zijde in brede
kringen
Evian voorbijgestreefd achtte.
De Franse regering had te
Evian het recht opgeëist en
ook gekregen om tot 1 juli
— datum van het referendum — in Algerië de orde te
handhaven. Ze is daarbij totaal in gebreke gebleven.
Weldra bleek dat de O.A.S.
praktisch straffeloos, ongehinderd en brutaal, haar
programma van terreur en
haar taktiek van de verschroeide aarde ten uitvoer
kon leggen. Daarmee was
bewezen dat de akkoorden
van Evian niet leefbaar waren omdat de Franse regering niet bij machte was, ze
te doen naleven Het logisch
gevolg daarvan moest vroeg
of laat zijn dat men aan Algerijnse zijde tot de vaststelling zou komen dat de
Franse regering had opgehouden, een interlocuteur valable te zijn. Deze vaststelling
ligt aan de bazis van de besprekingen die tussen .^bderrahman Fares — op diens
verzoek — en woordvoerders
van het O.A.S. zijn gevoerd.
Daarmee ziet de Gaulle
zich beroofd van de enige
verdienste die hij op de kredietzijde van zijn bewind
meende te kunnen schrijven : het beëindigen van het
Algerijns konflikt. Op zijn
naam zullen geboekt blijven de jaren van onzeker-

Nu ook deze enige verdienste
een zuivere fiktie blijkt te
zijn, is het met dat gezag totaal afgelopen.
In Algerië loopt het drama
— met of zonder de Gaulle
— naar zijn einde. Maar de
nasleep van dit drama zal
zich in
Frankrijk steeds
sterker laten .gevoelen en de
geesten die de Gaulle in Algerië niet kon bezweren,
zullen in Frankrijk sterker
dan ooit te^rugkeren.

heid,
de
tegenstrijdigheden in zijn verklaringen over
de Algerijnse toekomst, het
verraad tegenover hen die
hem aan de macht brachten
en uiteindelijk het onvermogen om zijn eigen handtekening onder het vredesverdrag waar te maken. Zijn
gezag stoelde op een enkele
verdienste : het beëindigen
van het Algerijns konfUkt.

FLITSEN
•

De Gaulle zelf loopt blind
zijn noodlot tegemoet. In
zijn recente TV-rede wist hij
het Franse volk slechts te
vertellen dat hij meer dan
ooit een prezidentieel regime
zou voeren, dat hij verder
zou regeren met referendums. Deze vorm van « demokratie » is de laatste strohalm waaraan hij zich kan
vastklampen.
Algerië op de drempel der onafhankelijkheid.

FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSE

Bijna ?

De bekende Amerikaanse
joernalist Walter Lippmann verklaarde voor de
Amerikaanse T.V. dat prezident Kennedy in juli 1961
terugkeerde van het Weenie topgesprek mcrt de overtuiging dat Kroesjtsjev op
de één of andere wijze geweld zou gebruiken om hét
Berlijnse vraagstuk op te
lossen. « De prezident was
er van overtuigd aan het
randje van de oorlog te
staan; hij was bereid om
terug te slaan ».
Dat was dus bijna Wenen en Tandenknarsen !
• M a r x en

T.v.O.

Kroesjlsjev.

De h. Nikita Kroesjtsjev
gaf onlangs volgende verklaring ten beste: « Degenen die Marx kritiseren,

hoogde inspanning om het
aantal divisies ten spoedigste op te drijven. Enkele weken geleden heeft de
plaatsvervangende minister van buitenlandse zaken
der V.S., dhr Bal, de achtergronden van deze verhoogde Amerikaanse eis onthuld : de V.S. zijn zinnens
hun strijdkrachten in Europa gevoelig te verminderen indien er een oplossing
komt voor het vraagstuk
Berlijn. Het terugtrekken
der Amerikaanse troepen
zal dan gerechtvaardigd
worden met de moeilijkheden in de betalingsbalans
der V.S.
Eigenaardige konsekwentie der bondgenotenpolitiek : verhoogde West-Europese militaire inspanning
op het ogenblik dat een
ontspanning intreedt.
•

'<:roestsjev : varkens en
appelsienen.
kf inen van zijn theorie
evMn weinig als varkens
va 1 appelsienen ».
B Berlijn en de N A T O
De Amerikanen vragen
momenteel van de NATObondgenoten, speciaal dan
van Duitsland, een ver-

De 35 % prijsverhoging
voor het vlees moet toelaten, aan de kolchoze prijzen te betalen die kunnen
konkurreren met de prijzen die de kolchozniki op
de vrije markt krijgen
voor hun private veestapel.

gesels : het kommunisme,
het socialisme, de drankzucht en de speelwoede.
Van overdreven rijkdom
was is de besluiten geen
sprake.
•

Appels.

De Indische
shrijver
Santha Rama Rau vertelde onlangs in de Amerikaanse universiteit Wellsley College^ « Eén van de
werkelijk slechte dingen
in het kolonialisme was het
feit dat wij allen kontakt
verloren met onze omgeving. Ik was een vreemdeling in mijn eigen land; in
vele opzichten wist ik heel
wat meer over het Westen.
Op de lagere school leerde
ik lezen : A gelijk in Appel
- in een deel van de wereld waar geen enkele a p pel groeit. »

D u u r d e r vlees.

De verhoging met 35 %
in de Sovjetunie is de officiële erkenning van het
feit dat het Vijfjarenplan
voor de landbouw niet uitvoerbaar is. Enkele cijfers
in dit verband zijn welsprekend : 40 % der arbeidskrachten in de S.U.
werken i.d. landbouwsektor
en slagen er niet in, voldoende voedsel te produceren. In Amerika is slechts
7 % der arbeidskrachten
op het land werkzaam; de
V.S.
heeft
belangrijke
landbouwoverschotten.
Slechts 3,6 % van de bebouwde landoppervlakte in
de S.U. is privaatbezit der
48 miljoen kolchozniki. De
helft van alle koeien en
een derde van de vakensstapel der S.U. wordt op
deze 3,6 % gehouden. Per
100 ha kolchosland telt
men 88 runderen en 17'?
varkens : per 100 ha private grond worden 2.388
runderen en 2.080 varkens
gehouden.

•
De Vette Os wordt duurder
in de Sovjet-Unie
•

Belegging.

Nadat Karim, IVe Aga
Khan, in Nairobi reeds de
twee dagbladen met de
hoogste oplage had ingekocht, kreeg hij dezer dagen ook de « Standard »,
het oudste blad van Kenia,
in handen.
Veranderingen in de beleggingspolitiek : naast
casino's in Europa thans
ook de pers in onafhankelijk Afrika.
Vier gesels.
Ibn Saud, heerser over
Saudi-Arabië liet in de besluiten van het kongres
der mohamedaanse wereldliga te Mekka vastleggen
dat het mensdom geteisterd wordt door *ier grote

D e Drie P r i n s e n .

Het akkoord dat de drie
Laotische prinsen in de
« Vallei der Kruiken » hebben gesloten, betekent alvast een korte adempauze
voor
het
Indochinese
schiereiland. De rechtse
generaal Phoemi en de Pathet-Lao hebben zich kunnen verenigen met de
zienswijze van de neutralist Soevanna Phoema op 't
ogenblik dat deze laatste
de moed praktisch had opgegeven en het veld dreigde te ruimen. Prezident
Kennedy heeft
destijds
Laos een test genoemd
voor de goede wil der Sovjets. De test is er nu. Maar
de scherven van wat eens
Frans IndO'China was,
zullen het Westen in de
vingers blijven snijden :
in Zuid-Vietnam gaat de
rode infiltratie onhoudbaar
verder. Dank zij o.m. het
zeer onpopulaire regime
dat er door de V.S. wordt
gesteund.

Ot VOLKSUNIE
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ALLERLEI
De stroom van artikelen in verband m e t de Vlaams-Waalse problematiek
neemt
geen
einde.
Voortdurend
nieuwe
facetten
worden belicht, voortdurend nieuwe terreinen worden verkend van
uit deze gezichtshoek. Het is alles
de uiting van h e t mondig worden
van twee volkeren in België

VOLKSGAZE;^
Jos Van Eynde ontving het
nieuws d a t er een nieuwe m a r s
Op Brussel komt blijkbaar « met
gemengde gevoelens » :
« I n n a a m van de Vlaamse Toeristenbond, h e t Davidsfcnds
en
dergelijke eminent politieke organisaties, besloten zij nog m a a r
eens n a a r de hoofdstad te marsjeren. Zij stelden zelfs een datum
vast, nl. 21 oktober. Wij mogen
ook veronderstellen
dat
zij n u
reeds — m e n zou gi'aag weten van
wie — de miljoenen hebben ontvangen die h u n in s t a a t zuUen
stellen a n d e r m a a l
een
grootscheepse
propaganda,
te
ontplooien, zo gi'oot, voorwaar, d a t
zelfs de twee sterkste politieke
partijen van h e t land er zich arm
zouden mee maken.
Na h u n
beslissing te hebben
meegedeeld, zongen de deelnemers
van de Brusselse vergadering « De
Vlaamse Leeuw » en vertrokken
de meeste regelrecht n a a r de
L a n d d a g van de Volksunie, die
dezelfde dag te Asse, vlak bij de
hoofdstad, werd gehouden. Alleen
reeds de perfecte coördinatie van
de twee vergaderingen kan vols t a a n om a a n iedere Vlaming met
ogen e n oren in h e t hoofd te
doen begrijpen, wat al dit « ge-

l0oten$

marsjeer » betekent, in 1962 zoals in 1961 : een propaganda-stunt
van de extremisten van de Volksimie, die in h e t Vlaamse land
krampachtig pogen de politiek van
het Hitleristische V.N.V. te doen
herleven en h e t land uiteen t e
rukken. Waarbij d a n nog een p a a r
clericale doeleinden komen,
die
de onderneming ook voor tal van
C.V.P.-ers aantrekkelijk m a k e n ! »
Red. : Hoe lang moet Hitler nog
meegaan, Jos ?

Standaard
Gaf zijn oordeel over de ge.
plande verlenging van de legerdienst tot 15 m a a n d e n :
« W a t wij hebben gevreesd en
waartegen wij (zie ons blad van
12-13 mei jl.) reeds hebben gewaarschuwd, wordt de jongste dagen bevestigd : de legerleiding wil
de dienstplichtigen, die tot nog
toe om sociale redenen in h e t
land h u n dienstplicht
mochten
vervullen,
verplichten
vijftien
m a a n d e n militaire dienst te doen
i.p.v. een jaar. Het is de oplossing,
die
de militaire
administratie
heeft gevonden om de effektieyen
van beide Belgische divisies in
Duitsland tot dat peil a a n te vullen, waartoe de
verbintenissen
tegenover de Nato ons verplichten.
Die
militaire
administratieve
strategen
weten bepaald
goed,
d a t de dienstplichtigen,
die op
een sociale prioriteit kunnen beroep doen, zich om familiale en
financiële redenen niet de luxe
k u n n e n permitteren
drie maanden meer dienst te kloppen dan
normaal. Die jongens zullen verplicht zijn af te zien van h u n
prioriteit om in België te blijven
en een j a a r in Duitsland gaan
dienst doen met alle nadelen
daaraan
verbonden (meer
persoonlijke uitgaven, minder mogelijkheid n a a r huis te gaan, enz.).
En wie zullen in België blijven?
De « fils a papa », die zich wel
de luxe k u n n e n permitteren om
drie m a a n d e n niets te doen, om
drie m a a n d e n geen normaal gezinsinkomen te hebben, en de
nietsnutten, die in h e t burgerleven voor niets bruikbaar zijn of
die eerder a a n de luie k a n t zijn.
Het leger zal er wel bij varen. De
legeroverheid is blijkbaar het experiment met de Nato-technici
vergeten.

H e t Volle

Km
Zuiver Hop en
Het

Mout

echte Vlaamse

Bier

Legt het op zijn manier uit :
« Terwijl h e t grootste deel van
onze jongens soldaat moet spelen
in Duitsland, zijn er jaarlijks
12.500 miliciens die in België blijven. Onder hen zijn er een aantal zgn. prioritairen,
d.w.z. gehuwden, zonen van weduwen en
dergelijke. Maar onder die 12.500
zijn er 7.200 die er In slagen een
postje te bekomen in de administratie van het leger of ergens in
België, dank zij de tussenkom.';t

vain parlementsleden of
andere
invloedrijke
personen.
Degenen
die dergelijk voorrecht bekomen
zijn niet de jonge arbeiders of
boeren, m a a r meestal zonen van
de gegoede burgerij. Als tegenprestatie zou de minister van
Landsverdediging voor h e n
de
diensttijd met drie m a a n d e n verlengen. Indien zij, zoals elke gewone soldaat, bereid zijn h u n
dienstplicht te vervullen in Duitsland, zouden zij n a twaalf m a a n den gedemobiliseerd worden.
Met deze maatregel zou minister Segers een dubbel doel bereiken : a a n de ene k a n t zou hij
meer soldaten onder de wapens
hebben en a a n de andere k a n t
zal m e t dit systeem een einde
worden gemaakt a a n h e t regime
van favoritisme, d a t in ons leger
nog al te veel bestaat.
Voor de prioritairen die h u n
dienst in België mogen doen, zou
de diensttijd
niet worden verlengd. Voor de zeemacht en de
luchtmacht, die volledig op Belgisch grondgebied
zijn geleg.3rd,
schijnt het onvermijdelijk d a t de
diensttijd op 15 m a a n d e n wordt
gebracht. »
Red. : Roei de misbruiken uit
m a a r verleng de legerdienst niet !
En h e t Volk h a d het deze week
nog over wat anders.
« La Libre Belgique » gaf er
deze week de Vlaamse C.V.P.-ers
van langs in verband met de fiskale hervorming. Zij schreef tevens dat het niet moet verwonderen d a t de Volksunie in het
Vlaamse land zal vooruitgaan.
« Het Volk » zag daar onmiddellijk een kluif in.
Het blad schrijft :
« Ja, ja, de Vlaamse Liberalen
en de Volksunieleden moeten er
zich in stellen en schikken : de
Libre Belgique gaat zich als h u n
tx)ndgenoot gedragen. Zij Is trouwens h u n bondgenoot. Het is natuurlijk voor Vlamingen dikwijls
een vervelend gezelschap, m a a r zo
gaat het n u eenmaal in de wereld
: waarmee men verkeert
wordt men vereerd. »
Bed. : jWe zullen nog iets meer
verklappen : de Libre Belgique
betaalt onze kieskampanjes.

Her Pennoen
Wijdde in zijn jongste n u m m e r
a a n d a c h t a a n de toestand in
Spanje :
« Als Vlaamse federalisten merken we onmiddellijk op d a t d e '
staking in de periferische gebieden van Baskenland, Asturië en
Catalonië uitbraken.
Het ware verkeerd deze strijd
te willen zien los van die van de
arbeiders over gans Spanje, die
gerechtvaardigd wordt door een
elementair biUijkheidsgevoel. De
stakende mijnwerkers eisen 120 F
dagloon in plaats van in vele gevallen 50 F . Het k a n er bij ons
niet in dat zelfs hiervoor moest
gestaakt worden. Dat men niet
kome aanlopen m e t h e t a r g u m e n t
d a t de Inkomsten over het algemeen in Spanje a a n de lagere

k a n t liggen. We vragen ons af
waarom die van de hogere klasse
juist in Spanje hoger moeten liggen dan elders in Em-opa ?
De gelseurtenissen in Spanje tonen a a n hoezeer een axbeidersaktie een gemakkelijke aanloop is
tot politieke revendikaties zo eigen nationale als strukturele. T e
Madrid betoogden vrouwen voor
demokratie en ook voor de republiek als We goed ingelicht zijn.
De samenwerking tussen linksen en een jonge generatie katolieken is betekenisvol in een land
waar de tegenstellingen soms zeer
scherp door het anti-godsdienstig
sektarisme van de enen en de onderwerping a a n
de bezittende
klasse van de anderen.
Als federalisten,
als demokraten, als kristenen, als progressisten verklaren we ons solidair met
de Spaanse stakers. »

De bond
Prof. F r a n s van Mechelen n a m
op de jongste landdag van de
Bond voor grote en jonge gezinnen een opgemerkte volkse stelling in ;
« Het landdagthema lag voor
de h a n d : alles wat de volksgemeenschap aangaat, betreft t.och
ook de gezinnen. « Wij zullen
stipt onze plicht doen in alles wat

HERMES
SCHOOL
54 Zuidlaan
211 M. Lemonnierlaan
Tel. 11.00.33
Brussel
•
Volledige seltretariaatkursus
in twee jaar.
•
Steno- en
daktylografie
in vier talen.
Boekhouden
Sociale wetgeving
Moderne talen
Handelscorrespondentie
•
De scboQ] waar Vlamingen
zich thuis voelen.
•
Beter en voordeliger

de levensbelangen der Vlaams*
volksgemeenschap aangaat ».
De Bond eiste tevens :
« 1.000 F vanaf h e t derde kind.
Moedervergoeding van 1.000 P.
Terug opnemen van gezinsstemrecht voor de gemeenten.
Democratisering van het onderwijs.
Werkverschaffing
in
eigen
streek.
Minister van Gezins- en Jeugdbeleid. »
P.M.
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TURNHOUT
EN FLANDRE

•

:

;
Wie zou gedacht hebben dat ï
ï een stadje zoals Turnhout ten- •
ï minste verschoond zou blijven i
; van het gedoe van de franskil- ï
; jonse vijfde kolonne in Viaan- •
• deren, za! z>'n mening moeten S
; herzien.
S
;
Wij kregen deze week inzage •
• van een strooibiljet, gedateerd Z
l te Turnhout, Ie 1 juin 1962 en l
; uitgaande van de « Archicon- S
: frérie des Mères Chrétiennes ii •
I (in vrije vertaling • Zuster- :
; schap van Aartsfranskiljonse !
! Kristelijke Moeders).
!
;
Deze aartskristelijke moeders S
: nodigen daarin alle madames !
! van de kaste uit om een re- •
; traite bij te wonen die zou ge- i
; predikt worden door Ie R.P. i
I Philippe Sonet S.J. in de kapel ;
j van het Kollege, ruc d'Héren- ;
; tals.
:
! Deze militante franskiljonse
•
I dames krijgen blijkbaar alle i
; mngelijlie faciliteiten vanwega •
• de geestelijke overheid. De zaak Z
! wordt
enigszins begrijpelijker '
I als men weet d a t bij de onder- ;
; tekenende dames de vrouw van ï
! de voorzitter van de rechtbank, Z
I die van de gewezen voorzitter •
I en de vrouw van de Procureur ï
! des Konings te vinden zijn. We !
! geven hier ter inlichting van de •
] Turnhoutenaren de namen van Z
I de leden van de « conseil » die S
I het eentalig frans strooibiljet •
I verspreidden :
•
I DirekteurMe R.P- Roch, S.J.
•
I Présidente : Madame Albert ;
; Caron - Van Hal.
•
1 Secrétaire : Madamp Albert Z
1 Boone - Verstefeylen.
•
Trésorière : Madame Antoine Z
van den Hove d'Ertsenrijck
S
Conseillères : Madame René ;
Caron - Boone.
;
Madame Le Paige - Dierex- ï
sens.
S
Madame Princen - Verstey- ;
len.
:
Daarmee weten de Turnhout- !
se lijfeigenen meteen wat zij ;
aan h u n hogere burgerij heb- Z
ben.
:

AFRIKAAINSE LOTERIJ
EEN

EEN
EEN
EEN
EEN

Alle kenners en fijnproevers van duits bier,
liefhebbers van • stimmungsorkesten »
t/Inden elkaar terug in hei

(OBERBAYERN)

Fervuurse Vest 77
LEUVEN
Oberbayern-Leuven
U drinkf er Dortmunder TH IER,
de echte Dortmunder
met de TWEE HERTJES !
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SPECIALE VERLOFTRANCHE 1962 [
HOOG

LOT

VAN

[
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DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF

:
:

5
20
100
100
300

loten
loten
loten
loten
loten

HOOG
HOOG
HOOG
HOOG

LOT
LOT
LOl
LOT

van 200.000 t>
van 100.000 F
van 50.000 F
van 20.000 F
van 10.000 F

H E T Z I J 6 0 MILJOEN
Het biljet : 200 F

I

VAN 2.000.000 F
VAN 2.000.000 F
VAN 1.000.000 F
VAN 500.000 F
DOO
2.000
5.000
50.000
IN

loten
loten
loten
loten

van 5.000 F
van 2.000 F
van 1.000 F
van 400 F

S8.030 L O T E N
Het tiende : 21 F

TREKKING : ZONDAG 8 JULI 1962

?

•
[
;
:

DE

8

VUL..

SINT MAARTENSF
zullen maar
E Rvinden
zijn die

weinig m e n s e n in V l a a n d e r e n te
het St M a a r t e n s f o n d s niet k e n n e n ,
a l t h a n s bij n a a m en voor wie niet helemaal juist op de
hoogte moest zijn v a n de w e r k i n g v a n deze vereniging
willen wij dat in deze bijdrage uiteenzetten, temeer daar
het St Maartensfonds de jongste w e k e n ekstra in de belangstelling heeft gestaan in v e r b a n d met de aktie voor
de vrijlating van de vier g e v a n g e n e n van P o t m a .

REPORTAGE
door •
Staf de Lie

Tot nog toe reeds
121 gevallen
opgelost
In het Saatsblad luidt het
zeer officieel dat het St.
Maartensfonds een vereniging zonder winstoogmerk is
en dat het '< zich ten doel
stelt alle hulp, onder elke
vorm, zo materieel als moreel te verlenen aan noodlijdenden, verminkten, hun families
zo het verdedigen
van hun rechten; het opzoeken var vermisten van de
oorlog 1941-1945 > In de
praktijk komt het er op neer
dat een aantal idealistische
mensen zich inzetten, ten
koste van veel moeite, veel
avondwerk, fmantiële
inspanningen en vrije t'jd, kameraden uit de tweede wereldoorlog die nog gevangen
zitten op te sporen, te helpen
met
voedselpakken
e.d.m, hun vrijlating te bekomen, opsporingen
naar
graven van gesneuvelden en
naar plaatsen waar anderen
gevallen zijn, bijstand verlenen aan families die door de
omstandigheden
finantieel
zwaar getroffen werden of
makkers die door hun vermmkt zijn m moeilijkheden
zitten.
B Begonnen
in g e v a n g e n k a m p e n .
De heer Pauli, de zeer '
werklustige
afgevaardigde
beheerder van het fonds
heeft ons over al deze lofwaardige inspanningen een
zeer boeiende uiteenzetting
geo^even.
jyi -grondslag van het St.
Maai oensfonds ligt eigenlijk
bij de gevangenkampen na
de wereldoorlog, waar talrijke Oostfronters opgesloten
waren en waar een handvol
mannen al dadelijk begonnen navraag te doen naar
gesneuvelde makkers of n a a r
kameraden die (voornamelijk) achter het zogenaamde
« IJzeren Gordijn » vastgehouden
werden.
Daaruit
ontstond later het Verbond
der Vlaamse Oostfrontstnjders, een vereniging die met
talrijke
moeilijkheden
te
kampen had en een kort bestaan kende Een sp itsing in
verschillende
organizaties
per gewest, die allemaal afzonderlijk
gingen
werken
volgde hierop en een bindende vorm werd hieraan gegeven toen in 1953 het St.
Maartensfonds werd opgericht.

mappen die gevuld worden
met aanwijziglngen, foto-afdrukken, aanvragen, brieven enz., over de betrokkenen. Oorspronkelijk
werd
uitsluitend gezocht naar vermiste
Oostfrontsoldaten,
maar 'ater werd dit uitgebreid tot mensen van andere
organisaties en zelfs tot politieke gevangenen.. Het Sint
Maartensfonds is er in geslaagd verschillende mensen
uit deze kringen te kunnen
helpen en dit bewijst meteen
het schone groötmenselijke
doel van de vereniging. Op
het ogenblik dat ' iemand
aanvraag doet over een vermiste wordt
onmiddellijk
kon takt
opgenomen
met
Duitse instanties die meestal
papieren hebben over de
laatste verblijfplaatsen
en
over de verschillende omvormingen die op het einde
van de oorlog in het Duitse
leger plaats vonden.

ren in Frankiijk was gaan
werken. Hij was daar ter
plaatse gehuwd en was niet
méér n a a r huis teruggekeerd
omdat hij dacht daar ongewenst te zijn vermits hij tegen de wil van zijn ouders
naar het Oostfront was getrokken. Een zeer tragische
gebeurtenis vormde de ontdekking van een oud-soldaat
in een inrichting te- Breda.
De man die aan het hoofd
gewond werd leed aan geheugenverlies en
verb'eef
reeds meer dan vijftien jaar
in Nederland. Hij verblijft
ook thans nog in de voornoemde inrichting (een gesticht geleid door kloosterzusters die hem hadden opgenomen) en herkent zijn
familieleden niet meer.
B Tentoonstellingen
Tot nog toe werden door
het St. Maartensfonds 121
gevallen opgelost. De meeste

Is Kroestsjef menselijker dan de Belgische machtshebbers ? Men zou het gaan geloven want België s l a a t h e t
rekord op het gebied van de onmenselijkheid.

SPEURTOCHT N A A R
850
VERMISTEN
B Tragische gevallen.

Belangrijke gegevens heeft
men ook door de getuigenverklaringen.
Vanaf het ogenblik dat men
weet waar en in welke omstandigheden iemand vermist werd kan men de bepaalde eenheid of organisatie waartoe hij op dat ogenblik behoorde, opsporen en
meteen in verbinding komen
met mensen die wat meer
weten omdat zij erbij waren.
Begrijpelijkerwijze gaat dit
alles met zeer veel werk gepaard. In negen en negentig
gevallen op honderd zijn de
veimisten gesneuveld of in
gevangenschap gestorven Er
bestaat echter ook altijd nog
een kans dat zij nog in leven zijn en in Rusland gevangen gehouden worden.
Dit was dus het geval met
de vier van Potma. Andere
eigenaardige en soms tragische geval en kwamen aan
het licht, zo de man die m
Rusland vrijgelaten werd, er
• Zelfs politieke
huwde en zich ter plaatse
gevangenen.
vestigde, daar waar zijn familieleden lange tijd dachten
« Op dit ogenblijk zijn er
dat hij gesneuveld was Ennog een 850 vermisten, die
kele tijd geleden bleek dat
wij trachten op te sporen of
in Frankrijk een oud-Oostalthans hun begraafplaats J>
frontsoldaat
woonde
die
zegde ons de heer Pauli, ter- eveneens vermist werd en
wijl hij enkele lijvige m a p - die n a zijn vrijlating bij boepen bovenhaalde. Het zijn

inlichtingen worden verkregen door het inrichten van
tentoonstellingen de « Zoekdienst voor vermisten ».
Op deze tentoonstellingen
kunnen mensen die bij de
gebeurtenissen
betrokken
waren tientallen foto's van
vermisten komen bekijken
en aan de hand daarvan inlichtingen verstrekken.
In de beginperiode was er
geen sprake van hulp vanwege de Be'gische regering
maar sinds het ministerie
enkele jaren geleden begon
mee te werken ontstond er
een echte ruil van inlichtingen. « Het ministerie doet dit
zeer degelijk met e^n irtTo_

gen van de oorlog gebeurden
er veel
omvormingen in
Duitsland en n a september
was men hier
afgesneden
zodat
deze
omvormingen
niet meer konden meegedeeld worden. « Dit m a a k t
voor ons de opzoekingen niet
gemakkelijker » zei de heer
Pauli.
B V o o r vijftig frank.
Wat de verdere werking
van het St. Maartensfonds
betreft, deze is al even belangrijk als de hierboven beschrevene. Zij bestaat in sociale hulp voor mensen die
Pnantieel in de ellende zit-

Vanwege de Duitse officiële
diensten heeft-men evenwel
enkele
tegemoetkomingen
kunnen verkrijgen als het
verzorgen in ziekenhuizen en
het doorbrengen van rustverlof.
Als men al deze werkzaamheden, geleverd door werkelijk idealistische mensen in
echte kameraadschapsgeest,
bekijkt dan staat men in
bewondering. Zeker als men
dan nagaat dat de vereniging het enkel en uitsluitend
met eigen middelen doet, bescheiden middelen verkregen
door de
bijdrage (vijftii,
frank) van de leden. Wij ho pen dan ook met deze repoi -

Ook familieleden
van politieke
werden
geholpen
breide reeks lijsten van vermisten » verzekerde ons onze zegsman. Het St. Maartensfonds
meldt op
zijn
beurt alle inlichtingen en gevallen die door hen opgelost
worden. In vele geva len gaat
het hem ook om arbeiders
die tijdens de oorlog naar
Duitsland gingen werken en
verdwenen zonder dat men
wist waar zij gebleven waren. Tijdens de laatste da-

ten, mensen die hun kostwinnaar verloren of ver-*
minkt thuiskregen.
Trouwens voor deze verrainkten is er een bijzondere
'lienst die prothesen bezogrt
en' geneeskundige
zorgen
verstrekt. Van de Belgische
staat kan men natuurlijk
niet veel op dit gebied verwachten tenzij men zijn
burgerrechten bezit, maar
hoeveel gevallen zijn er zo?

gevangenen

tage een beter beeld gebra''
te hebben van een verenig,'
die voor talrijke na-oorlo
mensen een op de naam
— onbekende was en wij f
ven hier graag het numr
van
de
postreken
(1583.02) van het St-M- tensfonds dat de uiting i^
i
een schoonmenselijk s*'
'i
boven alle meningsver'."
heen.
b t
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,TN 1955 m e l d d e n elf V l a a m s e g e v a n g e n e n , die t e r u g keerden uit R u s l a n d , d a t te P o t m a n o g vier v a n h u n
k a m e r a d e n w e r d e n g e v a n g e n g e h o u d e n . D a t w a s voor het
St M a a r t e n s f o n d s het sein o m een aktie o p t o u w te zetten o m deze a c h t e r g e b l e v e n V l a m i n g e n te h e l p e n , niet
alleen d o o r materiële s t e u n m a a r ook o m h u n vrijlating
te b e k o m e n . D e z e aktie, door d e wisseling v a n d e politieke o m s t a n d i g h e d e n in R u s l a n d beïnvloed en door d e
onwil v a n de Belgische m a c h t s h e b b e r s g e r e m d zou uiteindelijk h a a r voltooiing h e b b e n bij het bijvalrijke ingrijpen v a n d e V . U . - m a n d a t a r i s s e n v o l k s v e r t e g e n w o o r digers Mr d e C o n i n c k en D r H . L e c o m p t e .

VIER
POTMA
TERECHT DANK ZIJ
GEDULDIG ZOEKEN

Met dergelijke foto's
wordt de zoekdienst van
St-Maartensfonds
ingericht.

«-

• Drukke briefwisseling.

•

Toen de mensen van h e t St
Maartensfonds de tijding van
de gevangengehouden « Vier »
vernamen, zijn zij onmiddellijk begonnen de familieleden
op te sporen en te verwittigen van het feit dat deze vermisten nog in leven waren.
Daarop volgde een drukke
briefwisseling met talrijke
vooraanstaande personen :
Huysmans, • koningin Elisabeth, koningin Fabiola, Prins
Albert enz...

Het bleef niet bij briefschrijven, via verschillende
bonden in Duitsland die zich
met gevangenenwerk bezig
hielden werd hulp verleend,
ook langs het Duitse Rode
Kruis en zo konden er pakjes n a a r de gevangenen gezonden worden, dit tot vorig
jaar omdat Rusland toen h o ge toltarieven ging uitvaardigen. Het Be'gische Rode
Kruis werd ook zeer dikvnjls
verzocht hulp te verlenen en
stappen tot vrijlating aan te

Over het gevolg dat aan
deze brieven gegeven werd
hebben wij reeds geschreven. Huysmans antwoordde
uiteindelijk met een smalende brief, Elisabeth en Albert
zonden via h e t ministerie
nietszeggende
antwoorden
en op de brief aan de huidige koningin kwam nooit
een antwoord... De brieven
aan de verscheidene ministers van buitenlandse zaken
werden altijd zeer beleefd
beantwoord maar de beloofde < inspanningen » haalden
niets uit.

Belgisch Rode Kruis.

Belgisch

latingen verwachtten, die
nog niet werden gegeven ».
Het ging hem hier om een
aanvraag tot
doorzending
van voedselpaketten.
Wie wel hun best hebben
gedaan, zo vertelden ons de
mensen van het St. Maartensfonds dat zijn minister
Scheyven en Lode Kiebooms.
De eerste heeft zich werkelijk tijdens zijn ambtsperiode ingezet om de vrijlating
te bekomen en de tweede
was steeds bereid als tussenpersoon op te treden.

'De rest werd opgespaard
en overhandigd bij de vrijlating met de verplichting
het ter plaatse te moeten
opgebruiken. In Moskou hebben de vier dan met hun
« Kapitaaltje » klederen,
schoenen en sigaretten gekocht en daarmee was dan
alles op.
In het kamp zitten op dit
ogenblik nog een Luxemburger, een Japanner (die viste
in de Russische territoriale
wateren) een paar honderd
« Volks-Duitsers » een enke-

Rode Kruis kon geen voedselpaketten

wenden. Deze
organisatie
meldde echter dat zij voor de
« Vier » weinig kon doen
daar zij niet in aanmerking
kwamen als « gevangenen »
volgens de konventie van
Geneve... Zelfs enkele weken
In 1958 schijnt er echter voor h u n vrijlating meldde
toch wel enige moeite gedaan, ' het R K . na een persaktie die
want de gevangenen moch- ^i^volgde op een onbeantwoorten n a a r h u n familieleden de reeks brieven,' dat zij
schrijven.
« van dag tot dag zekere toe-

Gramofoon.

De hulp aan de gevangenen in Potma heeft soms wel
tot koddige vaststellingen
geleid. Zo werden o.m. speelplaten n a a r ginder gezonden
en de mensen van bij ons
waren er vast van overtuigd
dat men ginder nog gramofoons uit de glorietijd van
« His Masters Voice » gebruikte. Heel h e t land werd
afgezocht n a a r speelplaten

zonder
van voor de oorlog op 75 toeren, in tamelijke staat en
met Vlaamse liederen, tot
zelfs de Antwerpse « Vogelmarkt » werd grondig afgespeurd. Groot was echter de
verwondering toen men vanuit Rusland vernam dat de
gevangenen over een up-todate platenspeler beschikten
gekocht met het opgespaarde geld De laatste jaren van
hun gevangenschap beschikten de" gevangenen inderdaad over een maandvergoeding van 24 Roebel waarvan
zij er 7 mochten gebruiken
wat neerkomt op ongeveer
700 F.

doorzenden

Ie duizendtallen gewone RusDe
grootste
verrassing
sische gevangenen. De Vla- bleek echter het omvangrijke
mingen hadden er onderling maal te zijn dat vriendelijke
geen kontakt en mochten er luchtwaardinnen hen voorook geen Nederlands spre- zetten : « Zoveel vlees hadden
ken, enkel Russisch of Duits, zij gedurende heel de tijd
omdat de Russen begrijpe- van hun gevangenschap niet
lij kwijze onze taal niet ver- gegeten ».
staan. De « Vier » hebben
ginder dikwijls in zeer harde
De rest van de geschiedeomstandigheden geleefd. Zij nis kent men. Dank ?,ij de
moesten er reusachtige bo- verdere tussenkomsten van
Oe
men vellen en ontschorsen, • volksvertegenwoordiger
smeden, schrijnwerk doan Coninck, ditmaal als schitteen keuken werk. Al de tijd rend advokaat, zijn de vier
zijn zij in vijf verschillende op vrije voeten, nog onwen-

Verzoekschriften

Brieven a a n koningin Elisabeth w e r d e n op ni
z e g g e n d e wijze b e a n t w o o r d

ten en in korte bewoordingen meedeelden dat zij vrijgelaten waren. Het moet wèl
een zeer verrassende overgang geweest zijn toen deze
vier Vlaamse gevangenen die
na achttien jaar de bewoonde wereld terugzagen in het
straalvliegtuig van de Sabena stapten en er door de zeer
belangstellende reizigers met
vragen werden bestormd.

aan
veel

hoog geplaatsten
gevolg

kampen ondergebracht geworden.
Toen dan
het bericht
kwam dat zij pak en zak
moesten maken, dachten zij
dadelijk aan een nieu^i^^e verplaatsing naar een ander
kamp. Zij werden op de trein
geplaatst en kregen h u r
geld.
Te Moskou werden zij in
een rusthuis ondergebracht
gedurende twee dagen en
mochten inkopen doen. Toen
werden zij per auto naar het
vliegveld gevoerd waar enkele mensen van de Belgische ambassade hen opwacht-

nig met die vrijheid maar
opnieuw in eigen land OM' eigen mensen. Daarmee eindigde voor het St. Maartensfonds en voor de V.U een aktie met een gelukkige .i f loop,
maar daarmee begin» )ok
een nieuwe aanloop in
andere strijd om het wets' i^an
barmhartigheid dat het vrijstellen van de gevangenen
is : in België zelf is ei* een
Potma, het Potma rie'- ergeetputten van St
Jillis
bewaakt door mmder "«nselijke machthebbers
-laa
de Russische. Het ogenblik
is daar om ook hier de volle
strijd te striiden.
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NAAR ANTWERPEN

Wie te laat komt voor de volksvergadering gelieve te verzamelen
in de onmiddellijke omgeving van
de zaal Majestic, Carnotstraat 90
en dit ten laat'^t.e om 11 uur 30.
Al diegenen welke deel wensen
Uit te maken van de ordewacht
op 1 juli a.s. (strijdvergadering)
worden verzocht zich onverwijld
in verbinding te stellen met het
a r r V.M.O. - sekretanaat. tel- :
38 76 06 of met het prov VM.O.seV'-ptariaat, tel 39.92.06
OndeiTichtingen zullen gegeven
wolden tijdens een voorafgaande
vergadering op dinsdag 26 juni in
zaa! Rubpns. Statiestraat 17S Berch'''AAI '•^ .c saat er mee ?
•Laat U tijdig inschrijven op
vo ende adressen :
,:;^aal De Vriendschap, Kerkst -XH' 9 Aalst, tel 261.50.
Rombaut
Molendreet 20,
Aa 5t tel. 217.66
75 F per persoon
Vertrek te 9 uur aan het lokaal
Df u-.-n-'^vhan Kerkstraat Aalst.
BK
• We veiLiekken te 9 uur 05 in
groep met versierde wagens over
Vilvoorde en Mechelen.
I n chrijvingen voor de reis per
aiitokar.
_o laatste inscrijvingen voor de
autokar worden op 25 juni verwacht door storting van 60 F per
persoon op P.R, 4084.97 van Torfs
J.E.. A. Lambiottestraat 133. Brusse' 3 of door betal'ng op hetzelfde
ad'es.
(Telefoon 33.13 301.
De autokar vertrekt uit Asse om
8 uur 15 en vervoegt de a u t t ^ a r a vaan achter de KVS te 9 uur. De
inschrijvers uit Vilvoorde en Machelen worden in Vilvoorde op het
Heldenplein (aan de kerk) opgenomen rond 9 uur 20.
BRUGGE
Naar Antwerpen.
Wie gaat mee naar het Vlaam.snationaal Zangfeest en de grootse Volksvergadering van de Volksunie te Antwerpen op 1 Juli 1962 ?
Een autocarreis worde georganiseerd.
Prijs per o<: 65 F.
Vertrek mr op 't Zand,
Brugge (ka.
atje).
Inschrijvingen : sekre'tariaat, R,
Vande Voorde, WoUestraat 45,
Brugge.
G Van In, Mmderbroederssfcr
24, Brugge.
J. Van Tulden, Verbrand Nieuw,
land 25, Brugge.
M. Vandemoortel, Delaplace.str.
121, St. Kruis.
DENDKKLELl'W
De bus vertrekt op het dorp te
8 uur 40 na de H mis vain 8 uur.
Inschrijven bij Beeckman Hector, Alfons De Cockstraat 2a en bij
Wilfried De Metsenaere
Sport
straat 2 of bij andere bestuursleden die de namen van het sekret a n a a t overmaken voor 29 juni
Voor de deelnemers aan de busreis zijn er ook zitplaatsen aan
30 F zodat er niet dient aangeschoven in het Sportpaleis.

DIKSiVlCJiUl.

Zoals vorige jaren, trekken opnieuw bussen naar de Sinjorenstede, voor deelneming aan het Jubelzangfeest,
en
de
grootse
Vïaara.s-nationalp
volksvergadering
IrLscftrijvingen tot 25 juni worden aanvaard bij :
Leo De Vreese « Vlaams Huis »
Diksmuide, IJzerlaan. Tel. 051.
507.49
Jet Devlsscher, Vladslo
Werkenstraat 38
Juul
Haezebaert,
Adinkerke,
Garzebekeveldstraat.
Fied
Laplasse, Oostdulnkerke,
Polderstraat 91Cyriel Bultinck, Woumen. Diksmuidestraat 136,
Prijs en uur van vertrek worden bil inschrijving medegedeeld.
EREMBODEGEM-CENTRUM
Per autokar n a a r zangfeest :
50 F (kaart 20 of 30 P>,
's Morgens n a a r de grote Volksvergadering V U en optocht door
de stad.
's Namiddags deelname Jubelzangfeest A.N.Z.
Vertrek : 9 uur 10 Dorpsplein.
Op de landdag te Asse waren
we met 62 ! (Dok ditmaal moeten
we weer talrijk op het appel zijn!
Inschrijven voor 30 juni bij de
bestir"''s'"r'="n
GEN'1
Naar Antwerpen.
Wie reist mes op 1 juli naar
Antwerpen ter gelegenheid van de
grote volksvergadering
en het
nat, zangfeest ? Voor de zingende
karavaan
inschrijven
in
het
Vlaams huis Roeland, cafe Tijl,
Elisabethlaan. bij Ed, Ooken Palingshuizen 92 en bij J a n Ritzen,
Grondwetlaan
St
Amandsberg.
Prijs 60 F. In cafe Rubenshof,,
Borluutstr wordt door de Vlaamse vriendenkring eveneens een autobus ingelegd, prijs 60 F, de acordeonist is er terug bij. Alle autobussen en privaatwagens vertrekken gezamenli.ik a a n het Vlaams
huis Roeland om 8 uur 30 stipt.
De deelnemers der andere gewesten sluiten eveneens daar bij de
karavaan P ^ KORTRIJK
Een autocar wordt ingelegd door
het arr. bestuur. Iedereen schrijve
in bij de gemeentelijke verantwoordelijke of bij de arr. voorzitter Bert Van Maldergem, Steenstratelei 8, Kortrijk. Tel. 109.85.
Omzendbrief volgt in df e.k. dagen.
LEUVEN - HEVERLEE - KESSELLO
1 juli te Antwerpen.
Vertrek der bussen uit Leuven
SAn het Gerechtshof
te 9 uur.
Prijs 50 F Schrijf onmiddellijk in.
Lokaal Cristal, Parijsstraat 12,
Leuven,
De Meyer Jozef, Pr. PouUetlaan
11, Heverlee.
De Smet Dries. Aug. Vermeylenlaan 24 Kessel-lo.
LIMBURG
Daar we vernemen dat de kulturele vereniging « Vriendenband »
verschillende autobussen heeft ingelegd die reeds s morgens n a a r
Antwerpen vertrekken dringen we
erop aan dat onze leden met deze

autobussen zouden meereizen Ze
kunnen zich daarvoor aangeven
op volgende adressen :
Urbaan De Bruyn, Grote baan
287, Kuringen.
Urbaan Driljeux, Kapucinessens t r a a t 29, St. Truiden.
Renaat Vanheusden, Zavelvennestraat 14, Hasselt.
Lutgart Droogmans, Oppum 150,
Herk de Stad.
Pilip Verhemeldonk, Lindestraat
30. Loksbergen,
R e n a a t Peremans, Schalbroek,
Lummen
Joris De Bruyn, Bergeneinde
100, Rummen.
Paul
Malcorps,
onderwijzer.
Grote baan, Berbroek.
F r a n s Werckx, Holrakkersstraat
17. K e r m t
Jef
Ory-Cremers.
Kapelstraat,
S te voort
Cuppens, Kerkstraat 16, Neeroeteren
Gustaaf
Begas,
Stationsstraat
74. Lanaken.
Albert Jacobs, Hoogstraat 11,
Beringen.
We vernamen reeds dat er 3 bussen werden vastgelegd en d a t de
prijs schommelt tussen 60 en
80 F. Toegangskaarten voor h e t
zangfeest kunnen bij hogergenoemde vereniging tiesteld worden. Reisweg en uur van vertrek, alsmede
de opstapplaatsen zullen a a n de
deelneimers meegedeeld worden.
LAND VAN RODE
Vertrek n a a r Antwerpen te 8 uur
op de Markt te Gavere met de autobus n a a r Merelbeke Station waar
vertrek te 8 uur 20 en n a a r de
Boeland waar te 8 uur 30 aansluiting bij de karavaan.
ARR. MECHELEN
Al de afdelingen zorgen voor
het vervoer van h u n mensen n a a r
de volksvergadering te Antwerpen
op zondag 1 juli, om deel te nem e n aan de massa optocht. De afdelingsvaandels meebrengen.
MECHELEN STAD
Al onze vrienden verzamelen op
zondag 1 juli op de Wollemarkt te
9 uur 15 voor gezamelijk rit n a a r
Antwerpen met autokaravaan. Iedereen weze aanwezig op de gi'ote
volksvergadering. Wij doen 'n beroep op een talrijke opkomst van
personenwagens
zodat
iedereen
kan meegevoerd worden.

NEDERBRAKEL - ZOTTEGEM .
HEBZELE
E)en autobus wordt
ingelegd
vanuit Nederbrakel (8 uur) over
Sint Maria-Oudenhove ( 8 uur 10),
Erwetegem (8 uur 20), Zottegem

ir

I

(8 uur 30^ Leeuwergem (8 uur 40)
en Herzele (8 uur 50).
Reiskosten 65 F (tieners'55 F ) .
Te betalen bij inschrijving.
Uiterste
inschrijvingsdatum
:
m a a n d a g 25 juni.
Inlichtingen en inschrijvingen :
Nederbrakel : Pol Weemaes, Lindeke 15 b.
St. Maria-Oudenhove : Pons Delange, Paliestraat 31.
Erwetegem : Franceus Herman,
Eekhout.
Zottegem : Rik Sohier, Acacialaan 86.
En in Sint Jorishof.
Velzeke : Julien Uytterhaegen,
Prov. b a a n 77.
Leeuwergem : Arthur Detroyer,
steenweg op Gent 19.
Guibert Byusse, Saffelstraat.
Herzele
:
Meulenijzer
Lucien
(VTB), Stationstraat.
Algemene leiding : Rik Sohier.
G E L E S T OOSTENDE
Alle Volksuniegezinden worden
aangezet om zo talrijk mogelijk
deel te nemen a a n h e t Vlaams
Nationaal Jubelzangfeest te Antwerpen op 1 juli e.k.
Het reisgeld bedraagt 85 F. Men
"kan inschrijven op de volgende
adressen :
Leo Van De Weghe, Plantens t r a a t 75 Oostende.
Kunsthandel Debusschere, CThrist i n a s t r a a t 103, Oostende.
Samenkomst en vertrek van de
autobus te 8 uur aan h e t Klein
Parijs.
OOSÏROZEBEKE,
INGELMUNSTEB.
MEULEBEKE, P I T T E M en
TIELT
Autobusreis naar Antwerpen.
Prijs per persoon : 100 F (ingangskaart 30 F inbegrepen).
Kinderen onder de 14 j a a r :
halve prijs.
Inschrijvingen bij de Volksunie
kaderleden, of door storting op girorekenmg n r 8940.71 van dhr, Debaere Dirk, G e n t s t r a a t 203, te
Meulebeke.
Uurregeling : Oostrozebeke : 7
UUT 30; Ingelmunster : 7 uur 45;
Meulebeke : 8 uur; Pittem : 8 u u r
15; Tielt : 8 uur 30. Wij houden
ons stipt a a n deze uren, ten einde
tijdig in Antwerpen te zijn om de
Volksunie vergadering te kunnen
bijwonen.
Beste dank bij voorbaat.
ROESELARE
Roeselare en omliggende : per
autocar n a a r h e t Zangfeest op zondag 1 juli tegen de prijs van 95 F
zitplaats Inbegrepen voor het zangfeest. Inschrijven bij de V.U propagandisten of bij A. Desimpelaere, Kalkenstraat, Roeselare, tel.

Gronden
Hypoteken
Bouwen van Landhuizen
•
Wendt U in vertrouwen tot de
maatschappijen

ROLUS a VAN DER PAAL
en

ONS LANDHUIS
•
Grote steenweg, 159
Berchem (Antwerpen)
Telefoon : 39.69.57

209.64 en dit zo spoedig mogelijk,
want er zal plaats te kort zijn en
in Antwerpen en in de car.
ST. KATHERINA-LOMBEEK
De bus voor het zangfeest vertrekt te 8 uur 30.
Inlichtingen en inschrijving bij:
Denissen Eugeen, Afligemstraat 39
(tot 28 juni).
Prijs 50 F. K a a r t 30 F.
WIJGMAAL-HERENT
Onze werftocht In Wijgmaal
groeide tot een buitengewoon succes. Alle n u m m e r s werden verkocht
IN MEMORIAM
Te H a a l t e r t overleed ons zeer
getrouw medelid de h e w de Knibber die een vooraanstaande figuur
was in verschillende plaatselijke
Vlaamse verenigingen. De begrafenis die zeer talrijk werd bijgewoond vond plaats op 12 jimi. Wij
bieden langs deze weg de getroffen familieleden onze blijken van
kristelijk medeleven a a n in dit onherstelbare verlies d a t hen heeft
getroffen.
Te G e n t overleed og 18 juni
mevr. Wed. Lefevre, moeder van
onze k a n d i d a a t L. Lefevre. De
V.M.O. en de V.U. bieden hiermee h u n innige deelneming aan.
Geboorte.
Luc Broes-Degroote werden de
gelukkige ouders van een lief
dochtertje Sabine.
De Volksunie, a n \ Brugge, wenst
hen veel geluk met h u n eerst^geborene.

70EKEIITJ
Studente, 19 jaar, zoekt betrekking, liefst
als winkel juf frouw
voor de m a a n d e n juli en (of) augustus.
Over te nemen ; interessant
Vlaams Huis. Schrijven bureel blad
n r 130.
Koetswerkmaker of garagist gevraagd, die gratis propagandabak
van h e t kanton Zandhoven wil
herspuiten en — of — onderhouden.
Ook smeerstoffen zijh welkom.
Tel.
79.07.95
Vandei-bruggen,
Schilde.
Gevr. v. m. juli-aug. 2 kind. V
buitenverbl. midden in m a s t e n i x e
Voorw. : tel. 51.73.76.
Bediende gez- ouderdom goed
voork. en actief zoekt betrek, (vertrouw, post. agentsch.. vertegenw.
Toezicht,
bureelw. enz.
event,
part-time),
Pensioenen, belast, alle soc. en
fisc. zaken. Opdrachten, agentsch. enz. Inl. 5173.76.
Bediende, 53 jaar, om zijn overtuiging nu nog in 1962, gebroodroofd, zoekt passende werkgelegenheid als bediende of eventueel magazijnier, liefst omgeving Gent.
S c h n i v e n bureel
blad letters
M VD

Beproeld Vlaming. 50 jaar, ruime handelsgeest, zoekt betrekking
als zaakvoerder
of boekhouder.
Fisk en Sociaal onderlegd K a n
desnoods borg storten.
Schrijven blad 119,
Vlaams nationalist vader van 6
kinderen zoekt plaats als chautfeur of magazijnier liefst omgevins r,pnt - Kortrijk of Brugge.

GELD
op hulzen
en gronden ^ o/
ranaf O ' °
zond. verpi
afk.
V. 10 of 15 1 duur
TeL 0.55/23.198
of 23.854

ZUIDSTRAAT, 47

Opg l i l .

DENDERMONDE
Naar Antwerpen.
Autobus Wetteren - Dendermonde : prijs 50 P. Vertrek te
Wetteren : 8 uur Schellebelle : 8
uur 10, Wichelen : 8 uur 20,
Schoonaardp : 8 uur 30, Appel : 8
uur 45.
Autobus Dendermonde - Hamme
p n j s 40 P. Vertrek Dendermonde :
8 uur 45, Hamme, 9 uur; private
wagens verzamelen
te Dendermonde Markt te 8 uur 30.
Inschrijvingen
:
Wetteren,
Vlaams Huis « De Reuzen ». Dendermonde, Vlaams Huis « Ros
Beiaard ». Hamme. Theo van den
Branden Ook bij de plaatselijke
propagandisten en bij Dr J. van
Bovelper t.p Wichelen.

SOCREFINA
R 0 N SE

V.M.O.
Strijdvergadering en optocht
1 juli 1962.
De leden van de ordewacht verzamelen om 9 uur 30 aan de zaal
Majesiic.
Leden van h e t muziekkorps en
vaandeldragers om 9 uur 30, hoek
Carnotstraat - Congresstraat.
Ooroep.
73e V.M.O. Filmsckiie
vraagt
di'.ngend een tweetal medewerkers.
'Vie hiervoor belangstelling heeft
k a r zich in verbinding stellen met
P e n r Joris, Waarlooshof straat 44,
An i werpen. Tel. 38.76.06
Met F r a n s Lauriks, Oiferandes t r a a t 68. Antwerpen, alle dagen
na 18 uur sn

K

11

VOLKSUNIk

BEERZEI.
Inhuldiging gemeentehuis.
I n n a a m van de bevolking vroeg
F r a n s Van Dessel verantwoordelijke voor de werkgroep aldaar
a a n de burgemeester h e t nieuwe
gemeentehuis m e t de Vlaamse
Leeuw te bevlaggen. De plaatselijke C.V.P. weigerde h e t voorstel
te steunen. Zij vonden d a t « onverantwoord » voor de gemeenteverkiezingen.
Desondanks ging de burgemeester op h e t Volksunievoorstel in
Hij voelt in de atmosfeer resultaat
a a n van de volgehouden werking
van onze propagandisten.
AALST
Propagandistenvergadering.
Alle leden en sympatisanten, dewelke wensen mede te werken a a n
de verdere uitbouw van V.U.-afdeling Aalst, worden vriendelijk
uitgenodigd deel te nemen a a n de
propagandadistenvergadering
die
plaats vindt op dinsdag 26 juni t«
20 uur, in h e t lokaal De Vriendschap, K e r k s t r a a t 9. Aalst.
ARR. ANÏ5WERPEN
Vlag mee op 11 juli.
Koop of h u u r uw leeuwenvlag.
Tel. 33.91.65. P.C. 6175.11.
Katoenen
bedrukte
doek
(leeuw van Versohaeve).
Huurprijs 40 F .
Verkoopprijs 225 F.
Bergers G-, St. Jansvliet 19,
Dienstbetoon
van senator Dr
Roosens,
Alle
voormiddagen
behalve
woensdag.
Maandag,
dinsdag,
woensdag,
donderdag, vrijdag v a n 14 u u r t o t
18 uur.
Maandag, woensdag, vrijdag ;
eveneens v a n 19 t o t 20 u u r 30 t e n
huize Markgravelei 28, Antwerpen,
tel. 37.01.37.
BRUGGE
l>e Wagen rolt !
,
De propagandawagen gaat voor
h e t eerst olficieel de baan op :
n a a r Antwerpen !
Nochtans werden nog niet alle
kosten afbetaald.
Daarom wordt een dringende oproep gedaan : schrijft in op een
ereaandeel van 100, 500 of 1.000 F
of neemt een s t e u n k a a r t van 20 of
50 F door storting op postrekening
n r 4414.47 v a n J a n Van Tulden,
Verbrand Nieuwland 25, Brugge.

Kolportage.
Na de meetings in Assenede en
Ertvelde werd nog in verscheiden
straten v a n beide gemeenten gekolporteerd m e t ons blad. Een 80
tal nummers
werden
verkocht
door een groep van militanten terwijl de mikrowagen ook in de
straten onze Vlaams nationale
zienswijze liet horen.
GISTEL
De de Keyserhulde.
In tegenstelling met hetgeen in
ons blad in de loop van de m a a n d
mei 62 is verschenen over de
plechtigheid op h e t kerkhof, onthulling v a n een Heldenduldezerk,
op zondag 24 juni e.k, worden er
door onvoorziene omstandigheden,
buiten h u n wil om, enkele wijzigingen a a n h e t programma van
deze dag aangebracht.
T h a n s wordt voorzien :
8 u u r 45 gezongen H. Mis.
11 u u r gelegenheid tot geleid
bezoek a a n de Abdij « T e n P u t t e ».
Samenkomst a a n de abdij.
14 u u r 30 onthulling v a n h e t grafm o n u m e n t op h e t kerkhof m e t :
a) toespraak door h r . Jozef V a n
Overstraeten. algemeen voorzitter
van V.T.B, en V.AB.
b) inzegening door Z.E.H. Depuydt.
c) bloemenhulde.
De plechtigheid op h e t kerkhof
wordt omlijst m e t h e t optreden
van h e t koor « Lijsternestje » uit
Beklo.
d) Opening van h e t V.T.B, wandelpad : « Oskar D6key,ser ».
Gedurende de wandeling zullen
de « Lijsters » aangepaste liederen
uitvoeren.
Om goed in herinnering te brengen, doet h e t bestuur een laatste
warme oproep t o t alle goedmenenden, om op zondag 24 juni; als

DUPLIKATOREN
var»af 4 . 2 5 0 F

EVERE
Op woensdag 27 juni 1962 te 20
u u r heeft een bijeenkomst plaats
in de herberg Welkom, H. Consciencelaan 162, te Evere (nabij
O.L. Vrouwkerk).
Vrienden uit Haren, Evere en
Schaarbeek zijn v a n h a r t e welkom. Sprekers : A. Van Malderen
en D. De Coninck.
ERTVELDE
De alhier op 17 juni gehouden
meeting n a de mis van negen uur
dertig, kende nog een groter succes d a n deze t e Assenede.
De Vlaams-Waalse
verhoudingen, vervlaamsing,
bedrijfsleven,
algemene politieke wansmakelijkheden, gebrek a a n verantwoordelijkheid
bij de machtsnebbers,
misbruik van de lichtgelovigheid
der kiezers enz., werden door arr.
propagandaleider
Kamiel
Van
Damme een halt u u r lang door
+ 200 m a n aandachtig gevolgd,
uiteengezet.

GENT STAD
Door de stuwende werking v a n
kernleden Volksunie Brugse poort,
en door h e t voortdurend kontakt
met onze mensen, kwam m e n tegemoet a a n de vraag tot h e t stichten van een vrienden kring.
Onder de benaming « Vlaamse
vi-iendenkring » zijn we dan in
Gent een nieuwe groep rijker.
Als voorzitter werd aangeduid
de heer Jozef Noppe Beukelaarstr. 33, Gent, als penningmeester
de heer J a n Van Oost e n als sekretaris de heer Jef Mercelot.
Eventueele gegadigden die denken
h u n plaats in de vriendenkring in
te kunnen nemen geven h u n
n a a m e n adres op a a n een der bestuursleden
Oproep.
De vraag komt steeds terug, hoe
spijzen we onze kas. We moeten
zo dikwijls, gelukkig nooit tevergeefs, een beroep doen op de vrijgevigheid, d a t we nu bedacht hebben op een andere wijze onze uitgaven te kunnen voldoen We aanvaarden daarom gi-aag al uw gebruikte postzegels, zelfs de meest
doodgewone, bewaar ze en stuur
ze ons op. Ook verzamelen we sigarenbandjes
kromo's e n oude
boeken. Al deze zaken worden
met dank a a n v a a r d en k a n men
laten geworden op adres, Kamiel
van Damme, Tuinwijk J a n Verhaegen 36, Merelbeke.
Openluchtmeeting en kolportage
zondag 24 juni te Gavere e n Aspen. Vertrek a a n de Roeland om
8 u u r stipt.
V.M.O. GENT
Assenede
Op 17 juni n a de H. mis van 8
uur stond de V.M.O. Gent p a r a a t
voor h a a r openluchtmeeting te
Assenede die als zo veel vorige
elders gehouden, prachtig slaagde. Een honderdvijftig
marmen,
stonden heel en al a a n d a c h t 25
minuten lang de toespraak v a n de
arr. propagandaleider Kamiel V a n
D a n ^ m p to h<i'iiis-tp'"fr>
GRIAIBERGEN-BEIGEM

SCHRIJFMACHINES

•

REKENMACHINES

•

PLOOIMACHINES
vanaf 6 . 5 5 0 F

DIKSMUIDE
Voor de wederopbouw van de
IJzertoren.
Op zaterdag 23 juni wordt in
h e t hotel S t . J a n t e Diksmuide
een groot galabal ingericht. D e
opbrengst is t e n voordele v a n d e
nieuwe IJzertoren. Alle nationalisten uit de streek worden er verwacht.
Aanvang te 20 u u r 30
Stadskledij.
DlWORP
Voorlichungsvergadering op zaterdag 23 juni te 20 u u r in h e t lokaal de Leeuwerik, Kerkstraat,
Dworp.
Sprekers : Wim Jorissen.
M. D, de Coninck en de heer
Talloen.

vrienden openbaar a a n deze intieme hulde a a n ons aller voorman
in dankbare en christelijke stemming deel te nemen.

ADRESSEERMACHINES
vanaf 2 . 8 5 0 F
•
tot de super
automatische machines
•
PONSMACHINES

•

ADRESSEERPLAATJES

•

METALEN MEUBELEN

M,

•
PELGRIMS

Sellekenstr., 41, Leuven
Bon voor
mentatie.

gratis

« D a t zijn de goei ! » waren de
woorden waarmee
de verkopers
van ons blad op zondag 17 juni in
volle s t r a a t door volkse « duivenmelkers» gul onthaald werden. Alle
vroegere veten heeft h e t volk van
zich afgeschud en de mensen beseffen d a t wij werken voor de toekomst v a n ons vplk en voor zijn
welvaart Ook hier bereikten we
een verkoopcijfer
d a t driemaal
hoger l a s d a n verleden jaar.
HAKEN
Gezien de V.M.O.-Brussel op za^
terdag 23 juni in een voetbalwedstrijd zal verwikkeld zijn m e t
V.M.O. Antwerpen wordt de werftocht n a a r Haren uitgesteld tot
zaterdag 30 juni 1962
De deelnemers a a n de voetbalwedstrijd worden op zaterdag 23
juni Ie 2 u u r 15 verwacht achter
de KVS evenals h u n Brusselse
supporters, die over een wagen beschikken e n een paar vrienden
willen meenemen
Oostende over te nemen : zeer
goede handel in dagbladen, boeken, papier-rook- en ruikerwaren,
strandartikelen, enz.
Winkel, met woonst, goed gelegen
Verzekerd bestaan voor ernstige
werkzame mensen, m e t h e t nodige
Kapitaal
Geen tussenpersonen
Schrijvan : beheer « De Volksunie » M. Lemonnierlaan 82
Brussel 1 hetwelk brief overmaakt.

doku-

het orkest Waltra van Stan PhiDe deelnemers a a n de werftocht
van 30 juni komen te 14 uur sa- lips.
Inkom : 25 F .
men achter de KVS of te 14 mxr
K a a r t e n te bekomen bij de Heer
30 a a n de St Vincentiuskerk te
W.
Borghs,
Gentsestraat
80,
Evere,
Strombeek-Bever.
Postrekening
KOBBEGEM
5361.97, tel. 78.23.27 of bij de Heer
Jannes, de Villegasstraat, StromPaUieterf eesten.
beek-Bever.
ï
Op zaterdag 23, zondag 24 e n
Postrekening 4756.64, tel. 78.82.60.
m a a n d a g 25 juni aanstaande hebZoals het Guldensporenfeest der
ben
driedaagse
Pallieterfeesten
randgemeenten 1961, belooft h e t
plaats te Kobbegem De feestelijkook dit jaar een succes te worden.
heden die daarmee gepaard gaan
Allen naar deze randgemeente.
zijn van kulturele, folkloristische,
sportieve e n muzikale aard. Meer
VEURNE
dan vijftig radio- en T.V.-vedetten
Guldensporenviering.
verlenen hUn medewerking alsOp zaterdag 7 juli te 19 uur,
mede t a l van figuren uit de sportbeiaardconcert door P. Bourgois;
wereld, drie orkesten zullen elte 20 u u r in het stadspark, zangkaar
afwisselen,
muziekmaatfeest met medewerking van h e t R.
schappijen zorgen voor wandelVeremanskoor onder leiding v a n
koncerten
B.J.B -ruiiers eskorteR. Deruwe, e n van de Volkskunstren de intrede van Pallieier die
groep « Zannekin » met volksdanzal gehuldigd worden. De feestsen. Samenzang.
rede wordt gehouden door een
Zondag 8 juli ; te 8 uur : Hergekende Vlaamse schrijver Voor
denkingsniis in de St. Walburgajong e n oud is h e t de gelegenheid
kerk m e t kanselrede door E.H.
om zich in Vlaams midden op zijn
Desmet.
Pallieters te kunnen uitleven Het
Dinsdag 10 juli te 19 uur per
inrichtend komitee, de Vlaamse
autocar n a a r h e t Guldensporenspel
voetbalvereniging
Brussel
.Sport
te Kortrijk: plaatsen van 60 F ;
heet U bij voorbaat hartelijk welplaats en reiskosten samen 75 P,
kom.
V.T.B., V.A.B en Davidsfondsleden
betalen 65 F. Inschrijven : leperse
KORTRIJK
stw. 41 en Noordstraat 49, Veurne. •
Volgende werftocht zondag a.s.
Woensdag 11 juli : vlag mee met
24-6-62 te Moorsele. Samenkomst
de leeuwenvlag.
aan de kerk om 8 uur 15. Iedereen
Deze guldensporenviering staat
op post a.u.b.
in h e t teken van de tweede mars
Viering 11 juli.
op Brussel op 21 oktober 1962.
Alle Vlamingen vinden elkaar
Arr. Mechelen.
in h e t Vlaams Huis ce Kortrijk.
WTLLEBROEK
Op 11 juli a.s. vanaf 17 uur. EreTegensprekelijke meeting.
gast : Wim Jorissen. Programma
De Volksunie legen de P.V.V,
van de avond volgt ! De week v a n
Op vrijdag 22 juni e k te 20 uur
11 juli (8-15-7-62) kennen wij twee
in de zaal Ons Huis. Nieuwstraat
trefplaat.sen : h e t Belfort, markt
8. Willebroek
en h e t Vlaams huis.
Sprekers •
Wij roepen alle Vlamingen op
Pierre De Smedt : Waarom V.ü.
h e t Guldensporenspel op de markt
Charles De Ruysscher : Waarom
te Kortrijk bij te wonen op 10 juPV.V
li 62. Om 8 uur 's avonds nemen
Wim Jorissen : Het V.U. prowij allen deel a a n de takkelstoet,
gramma
ingericht door h e t gemeentebeFrancis De Weert : Het P.V V.
stuur
programma.
Daarna open debat : Jorissen •
GEWEST OOSTENDE - STENE De Weert
BREDENE
Onze
Willebroekse
vrienden
Waarschuwing.
moeten daar allen naartoe.
Hiermede waarschuw ik alle
Volksuniegezinden tegen h e t opPOPERINGE
treden van bepaalde lieden die beVoor ruim honderd m a n .spraken
weren door mij gezonden of aante Poperinge Dr. Herman Lebevelen te zijn en op die manier
corapte, Mr Damel De Coninck
pogen h u n handelswaar a a n de
en Drs Wim Jorissen,
man te brengen.
Het was een uitstekende en beAlleen
Volksuniepropagandisien
zielende vergadering.
zijn gemachtigd geld in ontvangst
Het organisatie van het arronte nemen voor abonnementen of
dissement leper begint onder leisteun en dit tegen aflevering v a n
ding van de dinamische Dr Leeen daartoe gestencileerde kwijtcompte vorm te krijgen. Het laatbrief, door m i j ' genummerd en geste j a a r werk heeft flinke uitslatekend voor machtiging Bij h e t
gen met zich meegebracht. .
innen v a n lidgelden wordi steeds
WAASLAND
een voorlopige lidkaart afgeleverd
Arr. St. Niklaas.
Schenk al'een vertrouwen a a n
Het arrondissementee'» bestuur
mensen die u kent of die een toeverzoekt alle leden en sympathilatingsbewijs kunnen voorleggen.
santen deel te namen aan een drieL. Van de Wegne.
tal propaganda-tochten met autoSTROMBEEK-BEVER
caravaan en microwagen door de
verschillende gemeenten van h e t
Grootse Guldensporenviering.
Waasland
Op zaterdag 7 juli te 20 u u r in
De af delingbstereiai issen zullen de
zaal Paviljoen, St. Amandsstraat,
namen noteren van diegenen die
richten de Vlaamse Vriendenkring
over een autovoertuig beschikken
en h e t Vlaams Komitee voor
en a a n de tocht wensen deel t e
Strombeek-Bever
hun
jaarlijks
nemen
Guldensporenfeest in.
Nadere inlichlmgen nieromtrent
Verlenen reeds h u n medewerworden verder medegedeeld.
king : het Lieven Duvoselkoor;
Vlaggen
wimpels en opsmukgerief kunnen besteld worden bij
de
arrondissementele
secretaris,
Leo Verbeke, Kleibeke 121, St. Niklaas.
Kortingen op
Alhoewel de leden- en abonnementenwerving in de verschillenGasoiie 0,53
de afdelingen van naarstig werk
Lichte stookolie 0,46
getuigt, moet er thans meer aanKoop bi.1 Propagandisten !
dacht worden besteed a a n h e t
KARFi r v T - R»^^^{;HE
openbaar optreden.
De geplande openbare vergadeP R I M A L
M A Z O E T
ring, die tijdens de loop van de
A n t w e r p e n - T e l 49.55.29
maand mei niet heeft k u n n e n
plaats vinden omdat een paar afdelingen niet klaar kwamen m e t
het programma, zal verschoven
worden tot na de propagandatochten.

M

AZOET

AMERIKAANSE STOCK

M
str
verlangt inlichtingen zonder verbintenis over :

ALLES

VOOR

ONZE LEUS
Vlasmarkt 16
Gent
Tel. 23.17.67

CAMPING
U

DIENEN

Hopland 51
Antwerpen
Tel 32 61 18

Z.4VE.NTËM
De VTB-alüeling Zaventem richt
op zondag 24 juni een grote ralleye
in voor autovoertuigen.
Vertrek
vrij tussen 12 en 14 uur
Prijzen : 15.000 F in natura. I n schrijvingen : 60 F voor VAB-leden en 100 F voor niet-ieden bij
J
Noblesse, Landbouwstraat I9i
Zaventem (tel 20.25.87). Men Kan
inschrijven bij vertrek.
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Op de rand van de taalgrens
wordt een niet
strijd

alledaagse

gestreden

E R T , eên klein.dorpke, een h a n d v o l huizen rond een
BE goeilijke
k e r k t o r e n en hier en d a a r een v i e r k a n t v o r m i g e boerderij v a n het H e n e g o u w s e tipe onder w a t b o m e n die bijeen g a a n s t a a n zijn als een groepje kaarters.
In het gras v a n een b o o m g a a r d liggen t w e e veulens, als
d o o d v a n de w a r m t e . Boeren lopen m e t v o r k e n door d e
wegen die allemaal tussen de h e u v e l s g e n e p e n liggen, ze
gaan ruiteren. 't Is heel stilletje^ en heel w a r m in dit
B r a b a n t s e d o r p k e m e t zijn goeie d r i e h o n d e r d i n w o n e r s en
het speelgoedstationnetje dat het doel v a n onze Beertw a a r t s e tocht geweest is.

Beert, het schone"Vlaams-Brabantse dorpje op de taalgrens.

IN DE
RTENAA
300
BRES VOOR HUN STATION
De Beertenaars zijn immers
In hun landelijke en aartsvaderlijke gemoed getroffen geworden door enkele m a a t r e gelen omtrent h u n treinata.tion. Allereerst de afschaffing
van het personeel dat het bediende en tweede het bericht
V. d. sloping in de toekomst.
Waarschijnlijk wordt het oktober voor de bulldozers op
een kwade dag hun werk zullen doen m a a r intussen zitten de Beertenaars met de
gebakken peren, zoals een
boer 't in zijn smakelijk dialekt uitdrukte
•

Laatste station.

Beert ligt vlakbij Halle, op
de taalgrens. «Daar aan die
bomen ginder begint het vijandelijke gebied» zegt men
U droogweg. Sinda mensenheugenis stoppen de treinen
van de lijn Brussel-Doornik
in dat laatste station op
Vlaams gebied : 's morgens
elf en 's avonds twaalf. De
mensen rijden meestal in de
richting van Brussel, naar
een van de gemeenten onderweg of naar de hoofdstad
zelf om er te gaan werken of
om er boodschapen te gaan
<Joen.
Elke week worden er verschillende wagens met kolen

gelost op de loskade en een
vijftal wagens met meststoffen en veevoeders van een
grote landbouwvereniging. I a
het vlas£»3izoen en vooral in
het bietenseizoen is het er
eveneens eenSdrukte van belang, terwijl de plaatselijke
maalderij
vroeger
iedere
week een wagen van 15 ton
graan toekreeg. Al deze beweging en het verkeer van
een 250 reizigers die ledere
dag op en af stappen brachten in 59-60 een globale ontvangst van 750.000 tot 850.000
F met zich, terwijl de bediening gebeurde door een stationchef en een lader.
•

Reportage
door
Staf de Lie
kennis waarmee
sommige
spoorwegmensen de schoonst
rozen weten te kweken
midden h e t . eentonige kader
van staven, dwarsliggers en
oude muren.
De afschaffing van 't personeel bracht met zich, dat er
geen loketten meer bediend
werden, dat men n a a r Halle
moet gaan zes kilometer ver-;
der om een spoedbestelling te
kunnen verzenden, dat men

huurd worden zo er vraag is,
m a a r die men weigert a a n
mensen buiten de spoorwegen
te verhuren alhoewel daar
mogelijkheid toe bestaat. Deze woning werd een vijftal
jaren geleden volledig heringericht. Een magazijn op de
kade zal hetzelfde lot ondergaan, h e t werd vroeger verhuurd aan de maalder die er
jechter de brul aan gegeven
heeft n a a r de pijpen van de
spoorwegen te jiansen.
•

Rare bezuinigingen.

Andere eigenaardige bezuinigingsmaatregelen
vindt
men terug In de nieuwe rege-

minuut ol vijf en ala er dan
een tiental Beertenaars op
de trein gekomen zijn kan de
treinwachter hatuurlljk niet
Iedereen een kaartje geven
op die korte tijdspanne, hij
geraakt hoogstens tot drie.
De overigen moeten dan In
Halle of In een ander station
van bestemming soms tot een
half uur wachten voor rij
bulten g e r a k ^ . Maar al te
vaak gebeurt h e t ook dat
mensen die te Beert vertrekken en die daar geen kontrole
hebben, helemaal gratis reizen en zelfs geen weekkaart
hoeverv*te nemen. « Schone
bezuinigingen > zei ons iemand.

Voorbeeld.

Ze hebben de mensen van
Beert voor het eerst gealarmeerd toen de stationchef de
zaak diende te verlaten en de
lader tot
seinhuiswachter
werd omgeschakeld. Sindsdien is het stationnetje verlaten en in verval. Het is een
ak«lige lege spelonk geworden een troosteloze vuile boel,
waar vroeger alles getuigde
voor de ordelijkheid en de
zindelijkheid van de twee
personeelsleden. Het Beertse
station was een voorbeeld
van netheid; een schone getuigenis van de smaak en de

Het kleme station te Beert dat met sloping bedreigd is. Di'
zou voor gevolg hebben dat de handel rondom vprvalt en da
men voor verplaatsing aangewezen wordt op bussen.
Volksvertegenwoordiger D. De Coninck zal op parlementair
"• tussenkomen.

AFSCHAFFING BETEKENT:
'ik Moeilijkheden

met

'k Dood aan de

handel

'A' Sloping
e Halle dient te gaan betalen
\ls er een goederenwagen te
"^eert toekomt en andere onaebbelijkheden meer.
De stationchef zit thans in
de sociale dienst te Brussel en
men betaalt hem nochthans
verder de wedde van vierde
stationchef. Na zijn « verplaatsing» hebben ze een
gloednieuwe
verlichtingsinstallatie geplaats op de stationkade hoewel aangekondigd werd dat het gebouw zal
T;esloopt worden, in het kaler van bezuinigingen. Een
mdere maatregel in datzelfde
kader Is het slopen van een
woning die normaal aan
spoorwegmensen mag ver-

van

verplaatsing

gehouiven

Ung die in voege trad n a afschaffing van het dienstpersoneel. Thans komt er een
man van Halle om 's zondags
de weekabonnementen te geven, tweemaal per week komt
er een smeerder om de wissels
te onderhouden en tweemaal
per week komen er twee mensen, een werkman en een bediende van Halle om de goederenwagens naar Beert te
loodsen daar waar vroeger al
deze diensten door de twee
stationmensen gedaan werden. Kaartjes kan men In het
station niet meer kopen, dat
moet men in de trein doen.
Wie bijvoorbeeld naar Halle
moet heeft echter maar een

•

W a a l s e kleine stations
blijven b e h o u d e n .

De mensen van Beert kunnen het niet aannemen dat
h u n station zou gesloopt worden. Saintes (St Renelde) en
Bier ges (Birk) kleine Waalse
stationnetjes
hebben
veel
minder verkeer en blijven behouden
En intussen vervalt het
station te Beert, lijden de
mensen kou als het vriest
want een kachel wordt er
niet meer aangemaakt, worden ze onwetend gelaten van
het feit of de trein vertraging
heeft of mogelijk niet zal r i j den,
(vervolg blz 13)

Ut

Ob VOLKSUNIE —

VOETBALLE

Te Leuven brak brand
uit in een huis waar Kongolezen ondergebracht zijn. Bij
de aankomst der brandweer,
was heel de tweede verdieping een vuurzee. Uit een
venster hingen drie mensen
te roepen, radeloos
van
angst, voor de naderende
walmen rook en de alles verslindende vlammen.
De brandweer, een beroepskorps te Leuven, bleek niet
in staat te zijn de nodige
maatregelen, met de vereiste
spoed te kunnen treffen om
deze mensen te redden.

hebben getracht deze ongew
lukkige negers op te vangen.
Het heeft niet mogen zijn I
Eerst moest de gevangen n e gersvrouw lossen en viel op
het voetpad, nadien de man
die door het deken te pleUer
sloeg en het jongste negerinnetje is dan eindelijk op
de ladder getrokken geworden. Tot hier wat de feiten
betreft.
Nu mag U de opgewonden
menigte van die avond ondervragen. Er werd schande
gesproken over onze brandweer.

BRANDWEER

Scheidsrechler:

Blavier

•

•

De mannen van de V.M.O. gaan voetballen. Tussen die van Antwerpen en die van
Brussel-G*nt. wordt op zaterdag 23 juni een zware slag geleverd op het veld van
F.C.Dockx te Deurne. Begonnen wordt te IG uur met als scheidsrechter dhr Blavier
die voor een sportief verloop zal instaan ! De mannen van de V.M.O. verwachten alle
simpathisanten (en vooral vrouwelijke supporters) rondom het terrein. Vermelden wij
nog dat het sportterrein te bereiken is m e t t r a m 10 tot a a n het oude gemeentehuis
van Deurne. Verder linksaf n a a r de Fredeganduskerk, tot aan het kerkhof
(grote
ingang). De weg naar het plein ligt links hiervan

De ladder van * d e mooie
brandweerwagen
werd zo
slecht gemanoeuvreerd dat
hij na lange tijd maar veel
te hoog bij het bewuste raam
terecht kwam zodanig dat de
drie met verranding bedreigde negers van op het
vensterblad naar de ladder
moesten springen en ternauwernood er zich konden aan
vastklampen.
U zoudt denken n u zijn deze mensen gered ? Helaas zij
hebben zich vastgeklampt
aan de ladder tot zij niet
meer houden konden. Een
vangzeil bleek blijkbaar niet
te behoren tot de uitrusting
van onze brandweer. Een
paar van onze V.U. mensen
en enkele studenten hebben
dan
dekens gehaald
en

En wij vragen ons af hoe
het mogelijk is dat dit korps
dat wat materiaal en m a n schappen betreft, toch heel
wat aan de gemeente zal kosten, niet beter uitgerust is
en het "aanwezige materiaal
niet beter gebruiken kan om
mensenlevens
te
redden.
Hoever reikt de bekwaamheid van deze brandweerkommandant.
Of heeft misschien ook
hier de partijkaart de bekwaamheid
overbodig gemaakt.
Wij zouden onze burg;emeester, dhr Smets willen
vragen een onderzoek in te
stellen en desnoods strenge
maatregelen te treffen om
onze mensen te beschermen.
Leuvenaar.

Wordt station te Beert
afgeschaft ?
Vervolg van blz 12)
De mensen van Beert zijn
van mening dat de afschaffing van h u n station moedwillig gebeurt zonder grondige reden.
Een kolenhandelaar verzekerde d a t hij met opzet dicht
bij was komen wonen om ge-

FISKALE
HERVORMING
(Vervolg van blz 15)
Spreker wees er op dat de
doeleinden die deze hervorming moesten rechtvaardigen iiiet of slechts ten dele
bereikt zuPen worden; dat
daarentegen de gevolgen niet
te overzien zijn, o m. ingevolge de
afwentelingsverschijnselen, op sociaal en
ekonomisch gebied. De regering heeft een spectaculaire
fiskale hervorming gewild,
waartegen nochtans genoeg
gewaarschuwd werd door bevoegde personen. Met het
stemmen van deze wet is
niets opgelost Pas bij de uitvoering zullen de moeilijkheden blijken. Het is een
avontuur waarvoor de regering en de regerende partijen de volle verantwoordelijkheid moeten dragen.
Bij de eindstemming hebben slechts enkele C.V.P.-ers
tegengestemd, terwijl enkelen zich onthielden.

makkelijk bij de losplaats te
zijn. De maalder die iedere
week een wagon thuis kreeg
laat nu zijn waren per vrachtwagen tot vlakbij zijn deur
brengen. Hij zou nog wel met
de spoorwegen werken «moesten ze te-- betrouwen zijn».
Men heeft er geen zekerheid
bij, zegde hij ons « en ge kunt
toch niet alle dagen veranderen ; het is net alsof de spoorwegen met opzet de klanten
hebben weg willen houden, en
dan zeggen ze nadien dat er
geen wagens genoeg doorkom e n » . De herbergierster die
vlakbij het station woont
klaagt ook «Er komen nu
reeds minder mensen, wat
moet het dan worden als het
webouw gesloopt wordt ? »
zegt ze. Haar cafeetje draait
'laast uitsluitend op treinreizigers, en de ganse buurt
bloeit hierop
In Beert gaat men nu met
een motie rondgaan die het
behoud van het station zal
vragen. Ook Bellingen, Heikruis, Bogaarde en een gedeelte van Hondzocht
(een
gehucht van Lembeek) zijn
erbij betrokken want zij zijn
voor verplaatsingen aangewezen op Beert.
Op deze wijze wordt er
daar aan de taalgrens op dit
ogenblik niet alleen een taalstrijd gestreden maar ook een
treinstrljd. De Volksunie zal
trachten beide te winnen.
S.D.L.

Weikom
Spontaan

k-

HulBebroeck
feest te

Liedekerke

Te Denderleeuw-Liedekerke zijn ze een belangrijke inwoner rijker geworden. Inderdaad, verleden week werd daar de bekende Vlaamse toondichter Emiel HuUebroeck
en zijn «Marleentje» verwelkomd. Hij kwam er zich vestigen In het « Home Sint
Rafael » Kasteelstraat. Niet alleen de mensen van de Volksunie waren daar om Emiel
HuUebroeck een hartelijk welkom te wensen maar er was werkelijk een gans feest
van gemaakt geleid door Gaston Scheerlinck en opgeluisterd door de feestrede van
V.T.B.-voorzitter Jozef van Overstraeten. Willem de Meyer was daar om de samenzang te leiden en E. Vercammen dirigeerde naast A. van de Perre, terwijl talrijke andere kunstenaar*»de avond tot een onvergetelijke gebeurtenis hebben gemaakt di
HuUebroeck en zijn gade deugd aan het h a r t zal gedaan hebben.
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IK H E R I N N E R M E
MAMA

^

Jolm van Diulen
is de aiil^invtn hel ioneelsluk,
vorige
week
éioot de Vlaamse TV in rechtslreek*t ^TS-ovel^name
op ops scherm
gebiucfil.
We zijn er de jongens
aan het Flagey-plcin
dankbaar
voor, wanl
hel was een vrij
onderhoudend
slak, iiier en daar
wat onevenwichtiq
van
kunslniktie- misschien,
maar voor de rest
gaaf naar vorm en inhoud. De
sjeerschepping
vooral viel mee, en
elt'es werd op aanvaaidbare
wijze
ban elkaar gelijmd dooi de mijmeringen
van de oudste
dochter
Kalrin.
We weten niet rvie in de kRO
de rollen uitdeelt, telkens er een
0/ ander sluk de aeter
ingaat.
l/fMc/ift-n is hei b'rans 't Hoen geweest. Hoe dan ook, we vonden
éie- rolverdeling
deze maal zo geflaagd, en de spelers zo per/ekt
uangepasl aan hun
personnage,
dat we deze kleine n hulde aan
een onbcliende n hier toch ivilden
neerlil.len

Wat hel spel van de respeklieveli]ke .aktcuis belieft, een loflitanie
zonder één. wanMank zal hel deze
keer niet worden^ ook al was liet
een IilTS-opvoering. Ënny
Meunier,
als Mama uit de lilcl, speelde haar
tekst zeer voortreffelijk,
meer zelfs.
Ze verdient er een flink
applaus
voor. Ilelemaül aangepast aan haar
rol, speelde ze « Mama » zoals de
schrijver John van Druten die zeker heeft gedacht.
Iets
minder,
naar onze smaak in elk geval, waren de dochters des huizes. Bepaalde scènes stonden
niet
helemaal
op het niveau van Enny
Meunier's
spel. l\ t denken hier in liet bijzondei aan de prijsuitdeling,
en
aan alles wal er mee in verband
tliinil De dramatiek rond het gesdienk
deed een beelje
gemaakt
aiin. We liadden hel
natuurlijker
gcnylil
\u we de auleuis
loih in da/i nde lijn aan het opnoemen
zijn,
kunnen we er misschien nog een
beetje mee doorgaan ISuinmer drie
ivordl dan Jan Itundling,
in de
jol van u papa n. Wetlelijk
moet
i'ie iniin de ivederhelfl
van zijn

echtgenote
zijn, niaar die 50 %
vertoonde hier en daar toch wel
ivat sleet. Dat hangt af van de te
spelen rol, zult U misscliien opmerken.
Inderdaad,
maar de- akteur in kwestie was niet vcrpliclU
dat ooi: door de
karakterloosheid
van zijn spel tot uiting te laten
komen.
Hij had zich een beetje
meer op hel voorplan moeten \'erken. Het stuk zou er iuj gewonnen
tiebben.
Ah laalsie man in onze piol.lainalie komt oom Cliris, builen de
studio's
Frans Van der
Linden.
Zijn type is ons persoonlijk,
alle
norsiglicid
ten spijt,
simpalieh.
Maar naar onze smaak deed liij
tiet niet goed. Zoals hij zijn rol
had uitgewerkt
was Jiij niet de
ongenaakbare,
uilerlijk,
mei een
goed hart, innerlijk. Hij was alleen
maar ruw zonder meer, wat lielemaal niet heizelfde
is.
Mislukt
M'fls zijn spel niet, niemands
spel
ivas donderdagavond
mislukt
kortweg, maar we hadden tiet tiem
liever anders zien doen.
Met de liamera-regie kunnen xve
ons deze keer onmogelijk
akkoord
verklaren.
Het ontbrak
bi j deze
opvoering
minder
aan
beweging
dan aan ruimte.
Mei meer van dat laalsie zou li •!
een echt TV-spel geworden
zijn,
ivaar het nu nog le veel toneelmalig
aandeed.
Hier is
Frani
't Hoen niet helemaal in zijn opzet geslaagd.
Algemene
indruk
: goede loneelavond, zij tiet dan ook zonder
scliiltering

JAN SMETS

Lizti

Marke

zonder

hond

in

TV-Parade.

Wanneer wij van Jan Smels zeggen dat hij een simpalieh
iemand
is, dan mag de lezer dit niet verheeld verstaan,
zoniet
gaal hij
zeker twijfelen
aan het
gezond
verstand
van de
TV-medewerker
van dit blad. Jan Smets is geen
uitbundige,
joviale, alles en iedereen
veroverende
verschijning.
Hij borrelt niet voortdurend
over
van geestigheden
en snedige opmerkingen.
En in de stijl van Omer
Crawet (goed voorbereide
improvisatie) doet hij het ook niet. Waarom w'ij dan toch willen
spreken
van Jan Smets als een
simpalieh
iemand ? De reporter in kwestie
is een eerder rustig man, die echter nooit verveelt, nooit
mishikle
leporlages
het nationaal
luehlruim instuurt
en zelfs de meest
banale
zaken
op
verdedigbare
wijze aan de man (of aan de kijker)
brengt.

DEZE WEEK
OP UW SCHERM
• ZONDAG
1100 tot 1140 • Uitzending van
een H Mis — 14 00 • Voor boer en
tuinder
(landbouwmagazine) —
14 45
Panorama — 15 15 : Klein
klein, kleuterke — 15 35 : Eurovisie ; Reportage van de aankomst
van «De 24 uren van Le Mans»
— 1615 : Reportage van de Nato
luchtvaartmeeting te Kleine Brogel — 17 00 tot 18 45 : Sportreportage
— 19 00
.
Sneeuwwitje
(sprookiesfilm)
— 20 00 • TV">euws — 20 25 • Het manneke —
20 30 • Eurovisie : Ronde van
Frankrijk (le rit • Nancy - Spa)
— 20 40 : Showdagboek • De penode 1930 . 1940 (2e deel) — 2155
Sportweekend ~ 22 20 • Festival
(fen selectie van bekroonde korte
films) _ 23 05
Tweede nieuwsuitzending

• MAANDAG
19 00 Tienerklanken — 19 30 Twee
tekenfUmpjes — 19 45 : Zoeklicht
— 20 00 • TV-nieuws — 20 25 •
Het manneke — 20 30 • Eurovisie :
Ronde van Pranknik (2e rit Spa Herentals) — 20 40 : Speelfilm •
De stroom (drama van Günther
Rittau) — 22 10 : Toneelmagazmc
-22 40
Tweede nieuwsuitzending

• DINSDAG
19 00 : Gastprogiamma
De socialistische gedachte en actie —
19 30 : Internationaal ieugdmagazine — 20 00 • TV-nieuws — 20 30 •
Eurovisie . Ronde van Frankrijk
(3e rit : Brussel . Amiens) —
20 40 : Mozaïek (Magazine over de
vriietijdsbesteding) — 21 20 • Do
stomme Humulus of Eén woord
per dag (eenakter
door
Jean
Anouilh en Jean Aurenche) —
2140 ; Eurovisie • Festival van
Wenen (Symfonisch concert door
de Wiener Philharmoniker) —
23 05 ; Tweede nieuvjsuitzendmg.

• WOENSDAG
17 00 tot 18 00 : Kom toch eens
kijken — 19 00 : Mijn vriend
Plicka (lie an.) — itf.25 : Het

grote paradijs (reportage over een
natuurreservaat)
— 19 45 • Ons
o^nf^^'^.~
20 00 : TV-nieu'ws —
20 25 : Het manneke — 20 30 : Eurovisie : Ronde van Frankrijk (4e
rit : Amiens - Le Havre) — 20 40 •
Verover de aarde • Zien en dan geloven I — 21 40 : Bonanza — 22 30
Tweede nieuwsuitzending.

• DONDERDAG
19 00 : Tienerklauken — 10 30 •
^^l'X^ ~„ 20 00 : TV-nieuws —
20 30 • Eurovisie • Ronde van
Prankuik (5e n t • Pont TEvêqueSt. Malo) — 20 40 : Speelfilm •
DP blief (Psychologische film van
WiUiam Wyler) — 2210 • Poèzie
m 625 hjnen — 22 35 • Tweede
nieuwsuitzending

• VRIJDAG
19 00 : Wmd, ijzer en aarde (film
reportage) — 19 15 . Zeepaardjes
(filmiopoitage) — 1930 : Penelope
— 20 00 TV-nieuws — 20 25 • Het
manneke — 20 30 : Eurovisie :
Ronde van Frankrijk (6e rit St
Malo - Dinard - Brest) — 20 40 :
De broodwinning van Frederic AItamont (TV-spel naar een hoofdstuk uit «De memoires van een
huisknecht) — 21 55 : Première
(filmnieuws en nieuwe films) —
22 40 . Tweede nieuwsuitzending

• ZATERDAG
16 00 • Kom toch eens kijken •
wpderuitzending van het jeugdprogramma van 27 juni — 17 00
tot Ifi 4b : Eurovisie : Reportage
vai\ de jumping «Prijs der Naties»
te Aken - Laurensberg — 19 00 :
Religieus programma — 19 30 •
Echo — 20.00 : TV-nieuws — 20 30
Eurovisie : Ronde van Frankrijk
(7e rit . Quimper - St. Nazaire)
— 20 40 : Lente m Praag (variétéprogramma) — 2100 : NTS : Zaterdagavondakkoorden
( Amusementsprogramma u i t Treslong te
Hillegom)
— 21.60 : Hongkong
(politlefeuilleton) — 22 40 : Tweede nieuwsuitzending.

We gaan niet zo ver als ) an
Dcyssel over Busken Huet zei, en
dus zeggen we niet : « Hij is de
enige verstandige
In een heel gezetschap
domme
lieden ». Maar
waar de partijtidkaart
belangrijkci
wordt geacht dan diploma's of ondeiiegdtieid
en vakkennis,
willen
xue niet stilzwijgend
voorbijgaan
aan iemand, die zicli op om het
even welke andere wijze, maar in
elk geval ook daar zijn
vakkennis,
een plaats heeft veroverd.
Daarom
vinden ive Jan Smets
simpaliek.
En daarom zouden we voor hem
ons petje afnemen, indien we een
p'tje hadden 1

\

l II il,

Hun vondil, waarmee hel programma aan elkaar iverd gelijmd, was
zelfs helmaal niet slecht. En Sander was in zijn rol van biiller
vrij goed. Maar komt dan Toni
Corsari ! Zolang die man er zicli
toe beperkt modeshows
te prezentercn, kan het er nog mee door.
Maar laai hem in een TV-Parade
aub geen moppen
komen
vertellen. Men laai een paard nu eenmaal geen kersen eten I
Een nieuwelinge
in het gezelschap tvas Lize Marke. Ze maakte
de taaiste tijd zo-ival een blitzkarrière ; een en ander in haar
slem wettigt dal ivel. We hebben
zo de indruk dat haar
hoofdzattelijk één ding
ontbreekt
: een
Duitse, Fraiise, Engelse of Amerikaan.se idenlileitskaart.
En dan
iemand die haar zegt hoe ze het
precies moet doen. Want dat er
iets mee le doen is, daarvan
zijn
We
overtuigd.
TV-Parade gaal nu met vakanHe ƒ xve hojien dat er van de gelegenlieid gebruik zal tvorden gemaakt
om eens een heel
klein
beelje, en liefst nog wat meer
ook, aan gewetensonderzoek
te
doen. Misschien
kunnen
we dan
vanaf
volgend
seizoen
geregeld
wierook branden
voor de TV-Parade, of voor een soorlgelijk
programma onder een andere
naam.
Wie weet I

KAARTEN
OP T A F E L
U e raden de ) laamse TV len
zeerste
aan bij gelegenheid
at
eens een woordenboek
open le
slaan. Misschien
geraken ze dan
nog eens aan de weet ivat kabalet eigenlijk belekent,
en ival een
kabaret-programma
dus aan de
kijkers
zou moeten
bieden. A(i
kondigen
ze voortdurend
uitzendingen
aan onder een
kabarelnaam, die dan niet dikivijls
de
lading helemaal
dekt.
Dat wil nu niet zeggen dal

TV-PARADE
Zondag ging dan de laatste TV1'aiade de aeter in. De kwaliteit
ei van kan vergeleken woiden met
de voorgaande eksemplaren
in de
leeks : tiet was niet direkt
sleclit,
maar een groot meesterwerk
kan
men liet evenmin
noemen.
Daaivoor ontbrak er vlotheid van uilvoering, losheid van
bewegingen,
en technici. Een goede show mo' I
er in slagen de kijker dat alles le ,
laten vergeten,
moet de
kljkfi
helemaal opnemen in het droom
land van de show.
Ze hadden in de BRT noclitan^
opmerkelijk
hun best gedaan om
er terug wat nieuws op te vinden.

loi er van dr

naliiin

«

(( kaarten
op tafel » een
misluhhing geworden is, lielemaal niet I
We liebben de uilzending
met genoegen gevolgd, en naar onze mening stak er voldoende koren ondei
liet kaf om van een goede oogst ie
mogen
spreken.
Jef Burm was vrij goed,
Will
Ferdy vonden we iets minder. Het
ontbreekt deze laatste aan voldoende akteertalent
om zijn
poëtische
dingen op de juiste manier aan
de man te brengen.
Zijn
teksten
zijn noetitans meestal zeer genietbaar. Kor Van der Goten was ons
een revelatie.
liet is de eerste maal dat we die man aan hel werl
zien. We veronderstellen
: apptau.-.
op alle banken ! Hij moet wel
zichtbaar
leergeld
betalen
aan
Georges Brassens, Marie-José Neuvilte en andere Franse
ehansonniers, maar bij wat hij naar voor
brengt zit voldoende
eigen iverk
om hem dat le vergeven.
Indien
Iiij voldoende
steun
vindt
bij
radio en TV, kan hij
beroemd
worden.
Maar kulluurpolitiek
is
geen Belgische
uitvinding,
tlier
houdt men zich voorlopig ( ?) nog
altijd aan politieke
kiiltuur.
Ko'
Van der Goten zal dus vooral oji
zichzelf moeten steunen.
De resl
moeten ive
afwachten.
Susy Marleen (tegen alle regels
in staal zij het laatst in ons rijtje)
Kwam ons vertellen
dat ze alles
had kunnen
worden,
maar geen
wilskracfit
genoeg kon
opbrengen
om ergens te slagen. Haar liedje
ivas helemaal niet slecht van tekst,
noch van uilvoering.
Hel slotvers
ivas echter een volledige
mislukking, en kon dus niet inslaan. We
ivensen haar een beetje
wilskracht
toe om er iels anders op te bedenken.
Alles bij elkaar vonden we di
« Kaarten op tafel » een geslaagd
programma.
Maar zoals gezegd :
geen kabarel !
Jvb.
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V. U . I N HET PARLEMENT
In o n s vorig n u m m e r k o n d e n wij reeds een s a m e n v a t t i n g
publiceren v a n d e rede die door Mc V a n der Eist g e h o u d e n w e r d in d e K a m e r tijdens d e a l g e m e n e b e s p r e k i n g .
D e artikelsgewijze b e s p r e k i n g b e g o n d o n d e r d a g e n d u u r de t w e e volle d a g e n tot laat in de nacht. D e eindst.emming
h a d zelfs plaats over m i d d e r n a c h t .
Veelal w a s de discussie zeer technisch en w e r d d a n gevoerd t u s s e n minister D e q u a e (adjunkt-minister Thielem a n s heeft meestal voorzichtig g e z w e g e n ) en de g e w e z e n
liberale minister-staatssekretaris voor financiën, D e
Clercq, die tal v a n a m e n d e m e n t e n ingediend h a d .
O p belangrijke en o m s t r e d e n p u n t e n zijn de V . U . - m a n datarissen tussen g e k o m e n in het debat o m het s t a n d p u n t
v a n h u n fraktie te v e r d e d i g e n . Bij artikel é é n legde L e o
W o u t e r s e e n k o r t e a l g e m e n e verklaring af.
•

•

H e t eigen h u i s .

Bij de bespreking van artikel 4 kwam Frans Van der
Eist op de tribune in verband m e t de globalisatie
van het kadastraal inkomen
van het eigen huis dat men
zelf bewoont. Hij verdedigde
de
volledige
vrijstelling,
m a a r tot een zeker plafond
omdat zeer luxueuse woningen en kastelen niet gelijk
kunnen gesteld worden met
h e t eigenlijk woonhuis en in
die gevallen een volledige
vrijstelling niet gerechtvaardigd is.
Daarom deelde hij mee
dat zijn groep besloten had
het amendement in bijkomende orde van de h. De
Clercq te steunen, amendement dat oorspronkelijk in
de Commissie door de h. De
Saeger voorgesteld was, en
waardoor een maximum van
9.000, 16.000 of 30.000 F, vermeerderd met 1.000 F per
kind ten laste, naar gelang
de gemeente (minder dan
5000, meer dan 5.000, meer
dan 30.000 inwoners) voorzien werd als plafond.
Dit amendement werd verworpen. De h. De Saeger
stemde tegen.
•

Interesten e n
spaarboekies.

Bij artikel 5 kwam Frans
Van der Eist tussen om het
maximum bedrag van de intresten van spaarboekjes dat
vrijgesteld wordt van belasting van 1.500 F te verhogen
tot 3.000 F. Hij wees er op
dat een intrest van 3.000 F
in dit geval overeenkomt met
een gespaard kapitaal van
100.000 F aan 3 %.
Welnu, iedereen die een
huis wil kopen of bouwen is
verplicht vooraf een bedrag
van om en bij de 100.000 F
te sparen Dit bedrag aan
spaargeld is gezien de waardevermindering van het geld
een vrij te stellen minimum.
De amendementen die op
dit punt de wet wilden verbeteren, werden echter verworpen.
Dit was nochtans
eveneens een eis gesteld door
het Nationaal Komitee van de
C.V.P.

CAFE RESTAURANT
« B U T J E»
Stichelenstr.

Blankenberge
Volledig Pension : 150 F
VLAMINGEN

VW

Tijdens de
behandeling
van artikel 11 dat betrekking
heeft op de niet-aftrekbaarheid der belastingen kwam

HUIS

G e e n aanslag o p h e t eigen

Geen aanslag op eigen
huis en spaarboeicjes
Reimond Mattheyssens tussen om er op te wijzen dat
de belastingen een verplichte uitgave zijn en dus van de
inkomsten moeten kunnen
afgetrokken worden. Een belasting doen betalen op betaalde belastingen is een onrechtvaardigheid.
Daarenboven is de aftrekbaarheid
der belastingen een rem en
voor de vrije beroepen m e t
schommelende
inkomsten
een waarborg.
Een amendement om de
aftrekbaarheid der belastingen te behouden werd niettemin verworpen, meerderheid tegen oppositie.
• S a m e n v o e g i n g v a n de
i n k o m s t e n der
echtgenoten.
Artikel 16 dat de samenvoeging van de inkomsten
der echtgenoten terug invoert is een van de felst omstreden bepalingen.
Reimond
Mattheyssens
lichtte het standpunt van de
Volksunie toe : indien er bezwaren kunnen aangevoerd
worden tegen de niet-sa-

de C.V.P. door de h. De Saeger. Het werd niet aangenomen.
Dit is t h a n s h e t amendement Fimmers, de letterlijke
overname van het amendement De Saeger.
Mr. Van der Eist vraagt
aan de h. Vanden Boeynants,
de h. De Saeger en de C.V.P.
ers eindelijk eens konsekwent
te zijn en voor dit amendement te stemmen.
Het kabaal op de banken
van de C.V.P. bewijst dat
spreker doel getroffen heeft.
De h. De Saeger acht het
nodig de tribune te bestijgen
om zich te verdedigen —
door naast de kwestie te
antwoorden. Hij beweert dat
Mr. Van der Eist niet zou
weten wat er in de Commissie gebeurd is, daar hij de
commissievergaderingen niét
bijwoonde. Maar hij vergeet
dat het gaat over een amendement van de h. Fimmers,
die als voorzitter van de
commissie al de vergaderingen bijwoonde en zeer goed
moet weten wat er daar gebeurd is !

Schitterende
in
dehat over
menvoeging, dan moet a'leszms het maximum van de
aftrekbare
som verhoogd
worden. De V.U.-fraktie zal
de amendementen steunen
die dit beogen.
Ook Frans Van der Eist
kwam tussen om te wijzen

Zetelfabriek
Boterberg
cEDEZUDE . LEDE
Alleenverdeler

V l a a m s e Club
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A f t r e k b a a r h e i d der
belastingen.

op de dubbelzinnige houding
van de C.V.P. Eerst werd het
oorspronkelijk wetsontwerp,
zoals h e t ingediend werd
door de regering, ongetwijfeld door de partijleiding en
met name door de heer Vanden Boeynants goedgekeurd.
Enkele weken nadien verklaart het Nationaal Komitee van de C.V.P. onder voorzitterschap van dezelfde h r
Vanden Boeynants dat het
onaanvaardbaar is en minstens op 26 punten moet gewijzigd worden.
Een van die punten betreft
de samenvoeging van de inkomsten der echtgenoten.
Punt 8 eist inderdaad :
het maximum bedrag aftrekbaar van de inkomsten der
echtgenoten verhogen.
Diensvolgens werd in de
Commissie e e n amendement
in die zin ingediend namens

Engel a C'
Eigen produktie
Uitgebreid gamma
Aan huis qeleverd
Prospektus
op v/erzoek
TEL (053) 225.60
Voor leden
en abonnees
Volksunie
20 7. KORTING

•

D e pensioenen.

Volgens de nieuwe fiskale
wetgeving worden de pensioenen belast wanneer de
globale inkomsten van de gepensioneerde een
bepaald
bedrag (50.000 F) overschrijden.
Dit is sociaal gezien geen
vooruitgang, maar achteruitgang.
Door Leo Wouters werd
een amendement ingediend
en verdedigd om ten minste
het plafond te verhogen. Ook
andere amendementen in die
zin waren ingediend, doch
allen werden door de meerderheid verworpen. De socialisten stemden in blok tegen
de^e sociale amendementen!
•

Vrijstelling voor
gezinslasten.

Dr. Leo Wouters diende
een amendement in dat beantwoordde zowel aan een
eis van de Bond der Grote
gezinnen als aan een eis van
het Nationaal Komitee van
'de C V P . , nmi. het plafond

V. U .-tussenkomsten
fiskale
hervorming

Het amendement
wordt
verworpen. De h. De Saeger
stemt tegen (oorspronkelijk)
zijn eigen amendement ! De
meeste C.V.P.-ers stemmen
tegen een amendement dat
door het Nationaal Komitee
van de C.V.P geëist werd.

IMMO-BEL
Bouwkoördinatie
'Toordstraat 27, Brus. 1
Tel : 17 14 06
Bouwt voor al'p Vlamingen
Hypoteken eerste en
tweede rang
Leningen op handtekening
Postrekening 343.65

voor de vermindering wegens
gezinslasten
opvoeren tot
275.000 F
Leo Wouters verdedigde
zijn amendement van op de
tribune en Mr. Vander Eist,
die de steun kreeg van de
ganse oppositie, vroeg de
naamstemming
over
dit
amendement. Het werd verworpen.
^ De kleine e n
middelbare bedrijven.
Mr. Van der Eist komt nogmaals op de tribune om in
de bres te springen voor de
kleine en middelgrote bedrijven, die vooral in, het Vlaamse land gevestigd zijn.
Hij herinnert er a a n dat
hij reeds tijdens de algemene

bespreking deze Kwestie behandeld en er op gewezen •
heeft dat deze bedrijven
zwaarder gaan belast worden, zowel op de uitgekeerde
winst als op de gereserveerde winst
De minister beweert wel
dat het verschil niet groot
zal
zijn, maar
waarom,
vraagt spreker, verzet de minister zich dan zo halstarrig
tegen ieder amendement dat
op dit punt het ontwerp wil
verbeteren ? Als het verschil
in opbrengst van de belastingen toch gering zou zijn,
waarom wil de minister dan
geen toegeving doen ?
Het mag niet baten en de
amendementen worden verworpen
De kleine en middelgrote
bedrijven in Vlaanderen zullen hopelijk niet vergeten
wie hun verdedigers geweest
zijn, en door wie zij In de
steek gelaten werden.
•

V o o r de e i n d s t e m m i n g .

Zoals het de gewoonte is
bij belangrijke stemmingen
werd voor de eindstemming
door woordvoerders der verschillende partijen nog een
laatste verklaring afgelegd.
Namens de Volkunie-fraktie heeft Mr Van der Eist
nogmaals de bezwaren samengevat tegen de fiska e
hervorming en tegen de poMtiek van de rearerinff ter zake.
Hij verweet de regering en
de regerende partijen hun
ongehoorde
lichtzinnigheid
in een aangelegenheid die
van het grootste belang is
voor het 'and en "'""^r alle
burgers
De regering zdf diende
niet minder dan 58 amendementen in op haar eigen
wetsontwerp dat in totaai 88
artikelen telt. Niet minaer
dan 68 amendementen vijzigden
het oorspronkelijk
ontwerp. Dit is niet ernstig
en wijst op een ongehoorde
lichtzinnigheid bij het opstellen van het ontwerp
(zie verder blz. 13)
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LKSUNIE
EKT DOOK
1 JULI '62 : VLAAMS-ISATIONALE HOOGDAG
m !m wZondag, 1 juli 1962 (voormiddag van het Zangfeest) te 10 30 uur stipt in feestzaal « Majestic »,
Carnotstraat 90, Antwerpen (dicht bij Centraal
Station)

u,m TL
Onmiddellijk na de strijdvergadering te 11.30 uur

GROOT BAL
in feestzaal « Palladium », Offerandestraat, 42
Antwerpen (dicht bij Centraal Station en Carnotstraat), ingericht door het provinciaal komitee - Antwerpen van de Volksunie. Medewerking
van het amusementsorkest Jos van Beek.

MASSALE OPTOCHT
DOOR ANTWERPEN

KORTE
STRIJDVERGADERING
Voorzitter : Dr med. Hektor Goemans
Eregast : oud-volksvertegenwoordiger
dr med. Rik Ballet
Sprekers: Ludo Sels en Karel Dillen
Korte groet door
Paul Martens, leraar: De Jongeren treden aan
Dr med. Herman Le Compte: Operatie Potma
Drs G. Degraeve, leraar: Limburg paraat
Dr med. Vik Anciaux: Handen af van Brussel
Ir. Oskar Renard: Met de VU naar Federalisme
Oproep door Hippoliet Palinckx, provincieraadslid, schepen van Brasschaat.
Algemeen voor/jtter Mr F. van der Eist overhandigt verschillende afdelingsvaandels.
Dankwoord tot volksvertegenwoordiger Daniel de
Coninck en Dr med. Herman Le Compte voor de
« Operatie Potma ».
Kort Huldebetoon aan Dr med. Rik Ballet naar
aanleiding van zijn zestigste verjaardag.

/9f

met muziekkapellen, ruiters te paard, mikrowagens, vendeliers, jeugdgroepen, praalwagens, afvaardigingen uit alle Vlaamse gewesten, enz
De optocht wordt gevormd vanaf 11.30 uur in de
Carnotstraat ter hoogte van feestzaal «Majestic».
Wegwijzer : Carnotstr. - Dambruggestr. - Offerandestr. - Lge Beeldekensstr. - Lge Zavelstr. Duinstr. - Herderstr. - Handelstr. - Lge Zavelstr.
- Lge Scholierstr. - Korte Stuivenbergstr. - Stuivenberffplein.
Op het Stuivenbergplein (in de onmiddellijke
omgeving van het Sportpaleis), waar de stoet
geschouwd wordt, zal algemeen sekretaris drs
Wim Jorissen verschillende bestelwagens overhandigen aan onze propaganda-afdelingen.
Opgelet : Strijdvergadering en optocht worden
zodanig geregeld dat iedereen tijdig het Zangfeest kan bijwonen.

IN MEMORIAM
Bij de aanvang van de volksvergadering wordt
namens het inrichtend komitee door Joris Ferir
hulde gebracht aan de nagedachtenis van wijlen
ons hoofdbestuurslid ing. J a n de Bondt, Juul
Boumans, Gaspard van den Bussche, Gustje Peelaerts, Karel van Wynendaele, oud-burgemeester
dr. jur. J a n Timmermans, Honoré Bruwier, dr
jur. Walter Bouchery, accountant Karel Waternaux, architekt Herman van Ooteghem, Louis de
Cuyper, allen overleden sinds ons vorige volksvergadering van juli 1961
HET INRICHTEND KOMITEE
Rudi Van der Paal (voorzitter) - Wim Maes (sekretaris) - G. Raets (penningmeester) - Gommaar Crfis - Staf de Lie - Joris Ferir -<f^ Ward
Rolus - Peter Raeymaekers - Kadi van Boven •
Maurits van den Elsken - Piet van Dooren - AI»
fons van Heukelom - Plet Yereecken.

Al EN OP
MAATKLEDING

Ik
ben
uilgeslapen
wanK.
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volgont
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SNEUE BEDIENING

Tel. 33 9165

MATTHieU'S SfDOENSBDRUF
T U R N H O U T S E t A A N 1 0 2 , 1 0 R GE R H O U T - TEL. 35.17.13
tijhuizen : Antwerpen : Diep«ftr- U - U . Tel. 31-01.)l; tcfijncnstr. 3f-^V
• * * •Tèl. 33.47.24. - Dcurnc: GolIiforUci 40. Tel. 3t.25.22.
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—Maximum komfort voor m i n i m u m kosten

1^
ARMING
T SIE
«EL-OVEN
KOMBINATie MET OPEN HAARD MOGELIJK
ilJultse slsteemt
Naiuurlllke • of geforceerde lucbtclrculatle
Brandstof , mazout, kolen, gas.
Spaarzaam dooi tflager brandstofverbruik
Betrouwbaar
5
gezellige bulsei m^ steer
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luvak p ï b a - Antwerpen
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