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l^ ELF JUL( HAD DIT JAAR EEN BIZONDER S T R l J o ; - BAAR KARAKTER. ZOALS IN 1302 DE FRANSE
: ; V I J A N D KRACHTIG OPDRONG. ZO HEEFT DIT
i
JAAR DEZELFDE V I J A N D - OP 6 6 0 JAAR IS ER
[• NIETS VERANDERD - EEN EVEN SCHERP OFFEN'
: . SIEF INGEZET. EVEN SCHERP OMDAT HIJ VOELT
i ' DAT HET EEN WANHOPIG EINDOFFENSIEF IS.
: ,- EEN
HOPELOOS OFFENSIEF TEGEN
DE
RAS
l
VOORTSCHRIJDENDE VLAAMSE BEWUSTWORDING.
: ' HET BESEF IN V L A A N D E R E N DAT A L DE WAS: • ^SENDE
KRACHTEN
IN
HET
TEGENOFFENSIEF
:
DIENEN GEGOOID - Ó M - H E T L A N D TE BESCHER: . MEN - HEEFT DEZE 11 JULI BEPAALD
• HET WAS EEN GOEDE 11 JULI.
: ; OMDAT HIJ GETUIGDE V A N VASTBERADENHEID
i
EN VAN ZEKERHEID. VLAANDEREN GOOIT DE
: ' VIJAND
DIE
HET
NAAR
DE STROT
GRIJPT
ACHTERUIT. ZEGEDRIFTIG. ZEGEZEKER.

11 juli '62 stond ia
het teken van de
strijd. Het Vlaamsbewuste Vlaanderen heeft deze daff
in dit teken beleefd.
Te Kortrijk werd
de ontvangst van
de koning en de historische stoet ontsierd door
dwangmaatregelen v. de
overheid. Lees hierover
verder op blz 4

JDTEKEN
SoUfki rkeitniond^

Op een week tijds kwam meer dan 25.000 F
binnen op de rekening van het « Vlaams Solidariteitsfonds ». Dit is reeds schitterend maar nog
steeds te weinig om al de gestrafte en beboete
« sermoenmanifestanten » schadeloos te stellen.
Langs deze weg dankt het «Vlaams Solidariteitsfonds» hartelijk al de Vlamingen die hun
solidariteitsplicht begrepen en reeds een storting
deden. Het doet een opro ep tot alle bewuste Vlamingen om h u n voorbeeld zonder dralen
te volgen.
Vlaamse verenigingen van alle slag kunnen
eveneens een gebaar stellen.
Stortingen gebeuren op PCR 235.62 van Kredietbank-Gent. Op het strookje vermelden :
Voor rekening nr. 61.400 van «Vlaams Solidariteitsfonds ».

Verder in dit nummer
ii; Binnenkort een laatste S.O.S. van onze
vissers ? Dr van Leemputten deed een
pakkende oproep In de Kamer. Zie
hiervoor op bladzijde 8 en 9.
-k D. Deconinck diende twee belangrijke
amendementen in bij het tweede ontwerp Gilson. Zie bladzijde 3.
•A- Te Welle werd de eerc-te prijs van de
« Volksunie » verreden. Heel het land
van priester Daaos stond in rep en roer.
Het verslag vindt me« «^ Wadzljde 13.
•k Nieuw sociaal schandaal bij de zeelieden.
Bijzonderheden worden aan het licht
gebracht op bladzijde 5.

Intussen bracht 11 juli
ook een koud stortbad.
De
kleurflaminganten
kapituleerden eens te
meer. Van Elslande is
t h a n s minister koma adjunkt koma minister. Zie
verder op bladzijde 4 en 7

DE VOLKSUMI

h e d t o v de Staat bij de Vlamingen aan te moedigen door zich
duidehjk uit te spreken en wet&vooi stellen neer te leggen voor de
TURNHOUT
nationalisatie van de eneigiesekBegin december 1961 nam de tor (kolen, gas, e ectriciteit) '
Mjnheei de hoofdiedakteur
WD - Gent
Volgende biief stuurde ik aan de stad Tuinhout een aanvang met
de hernieuwing der riolering op
Gazet van Antweipen
het vak Nieuwe Kaai — Guldenspoienlei Sinds die tijd na on« In uw blad van zateidag 11
HEKSENJACHT TE
Btond onder de kioniek « Kntibch geveer 7 maanden, ligt de steenweg opgebroken in deze wijk, tot
bekeken » een zeei mei kw aardig
BORSBEEK
artikel van de hand van dhr D W grote ei gemis der bewoners Bij
nat weder besmeuren de vooibijmet als hoofding « Vlaamse eenGeachte Heer,
rijdende autos gevels deuren, tndracht » Zeer meikwaardig omDe waarschuwmgsdag van 8 juwoneis
en
voorbijgangers,
bij
wille der verrassende ideen die uw
li door het aktiekomitee Biussel
dl oog weder dringt h^t stof door
lezers eim worden kond gedaan
en Taalgrens, m het vooiuitzicht
gesloten \ensters en deuren alle
Deze hebben nu er toe gebracht
van de Tweede Mars op Biussel,
kameis binnen Twee tot diieaan te nemen dat politiek gezien
heeft in onze gemeente een gewelmaal per dag dient het zand opuw medewelker ofwel een uitstedige hoop heme teweeggebi acht
geruimd Doch niet alleen weid de
kend demagoog, ofwel een volslaOnze gemeente werd in de nacht
straatweg opgebioken maar m
gen nulliteit Is Als U het me toevan 6 OP 7 juli door een kalk- en
een tijdspanne van enkele maanstaat zou ik graag het hoger aanp'akploeg bewerkt Op tientallen
den heeft men nu nog voor de
gehaald aitikel wat nader onder
plaatsen werden de straatstenen
derde maal de « stoepen » imks
het vergrootglas nemen
en rechts opengelegd De gasmaatgetekend met de gekende slogan
schappij maakt insgelijks van de
Dat heeft op onze C V P geToen bij het afrollen van de film
gelegenheid gebiuik, om de leidinvan de eerste mars de figuur van
gen na te zien en te herstellen
dhr De Saegec verscheen zette
een fluitjeskoncert m en bi] de zodat m deze stiaten dag-m daguit opgebroken en gegraven wordt
Volksunièman Van der Eist weer
klonk een ovatie Uw medewerker
Daarbij valt het bijna dagelijks
had het natuuilijk graag and^is
om gezien waaischijnlijk om de vooi dat door het springen der
grote inspanningen welke de C V P watel leiding nu hier dan eldeis
m de stiaat de bewoners onver
man
zich getioostte voor de
Vlaamse eendracht bvb bij het witt'gd zonder water vallen Het
bannen van <ie VU uit de T V is werkehjk een ongehoorde toestand
uitzending « Ieder zijn waaiheid »
of bi] zijn vele veroordelingen van
Zou de Weledelgestienge Heer
bet federalisme waarbij hij liever
Stadsingenieui zich met eenmaal
luistert naar de oiders van zijn
met deze wildernis kunnen bezig
Brusselse bazen als naar de stem
houden om hieraan te Yeihelpfn
van zijn Vlaamse paitijgenoten
om al dat overtollige zand en za(zie uitslag referendum C V P afvel dat goten en afwatering verdeling Kortrijk 80 % pro federalisstopt weg te halen Er zijn name) natuurlijk
altijd
om de
tumlijk wel andere begijntjes te
Vlaamse eendiaoht te redden
geaelen maar de chaos ir deze
wijk IS inderdaad wi aikroeoend
Daarbij komt nog de armzalig»
vei lichting — alleen heilzaam
voor verliefde paartjes — want na
half twaalf des avonds, komt men
m de hel, vanaf de Tichela'-eistraat tot de Nieuwe Kaai is ?een
enkele verlichting meer te bespeuren, en met deze opgebroken
straat en opengelegde « stoepen »
hoeft met goed uit te doppen te
kijken om niet te verongelukken
Waarlijk m genoemde wijk is
het heeilijk te leven
Uw
medewei ker
roemt de
W T - Tuinhout
Vlaamse C V P voor het werk dat
s!e leveide vooi de afbakening dei
taalgrens Waai schijnlijk bedoelt
hij de uitverkoop van Vlaamse
STAATSTUSSENKOMST
grond en mensen die ze gehou-len
heeft of zouden we het soms lieTer veiraad noemen toen ze EdinIn een aitikel van Mr F Van
gen en zovele andere Vlaamse dorpen en gehuchten verkocht op be- der Eist m De Volksunie, trof mij
m verband met de noodzaak van
vel van haar Bius^else en Waalse
krachtige
mdustiialisatie van
meesters of was het weer omwille
Vaandelen het volgende : « In
der Vlaamse eendiacht
het verleden is de Staat schiomelijk te kort geschoten aan zijn
Uw schrijvelaar pent verder m
plicht ten overstaan van de
Ejn artikel dat het de taak van
Vlaamse gemeenschap In feite is
het Aktiekomitee is drukking uit
er in dit opzicht nog niet veel verte oefenen op alle paitijen en al- anderd Andeizijds ontbreekt er
le instanties en verder nog dat ze m Vlaanderen een pozitieve ingeonpai tijdig kritiek moet uifb ensteldheid tegenover de Staat met
gen op elke pai tij en op elk parals gevolg dat individualisme en
lementair. Weet de brave man
partikulansme voortwoekeren »
wel degelijk wat hij schujft
Kan de Volksunie niet alvast
beginnen
deze pozitieve IngesteldAntweroen
vc

SCHANDAAL T£

EENDRACHT

Een
mooi
meisje

HERNIEUW UW
ABONNEMENT

Verviers » Welnu op dit adres te
meentevadei en het effekt gehad
er immers een Nedei landstalige
van de rode lap op de gekende
toeristische dienst, w ^ r men alle
stier
inlichtingen over reisweg, nachtReeds m de vioege ochtend werd
verblijf en bezienswaardighed«i
het gehele pohtieappaiaat met de van de streek kan veikrijgen
kommissaris aan het hoofd gemoEn wat voor een stieek 1 Het Is
biliseerd om de snode daders op te
natuurlijk de Voerstreek, Overspoien
maas en de Oostkantons Er wordt
Zo werden verschiUcnde bewuszoveel geschreven en gesproken
te Vlamingen op de loostei geover « ons » Overmaas maar de
legd
massa mens m Vlaanderen weet
Het voltallige gemeentepersoniets van Overmaas
neel werd eveneens met borstels
Waarom dan niet een vaKantie
en emmers zeepsop gemobiliseerd
om de gekalkte slogans weg te in deze mooie, prachtige streek '
Zijn er nu hoteJs waarvan de
werken
uitbater een Vlaming Is ? Op die
Dat gebeurt in een Vlaamse geviaag zult U zeker antwoord krijmeente anno 1962
gen vanwege hogervermelde NeWe zullen deze heien gedenicen
derlandstalige toeristische dienst
m het stemhokje, In casu de geoZelf ken ik slechts een adres en
grafische Vlammgen burgemeester
dat IS het hotel-restaurant van
Huybrechts en zijn paladijn schedhr (Wilfried Desmet, ^ U m e r m 39
pen Knuyt
Eupen Naast het hotel van dhr
Desmet is er tevena een groot
Een ondergedoken Vüammg uit
kampeerterrein, waar men zeer
Bol sbeek
veel mensen aantreft van V K T .
(Vlaamse Kampeertoeristen) en
dit kamp staat natuurlijk onder
hoede van deze Vlaming
SCHANDAAL
In datzelfde gastvrije Eupen is
er nog een Vlaming die uitbater
Geachte Redaktie
IS van een cafe restaurant Dit loHet postkantoor Gistel is een kaal IS gelegen aan de Mónchaustrasse, juist aan het kruispunt
schandaal voor de ganse adminisvan de baan die ons naar de Wetratie' Iedereen vraagt zloh af
zeistuw brengt
hoe een dergelijke toestand sinds
jaren geduld wordt Meer dan 20
Dit cafe-restaurant is bijzonder
jaar zijn de postdiensten gehuisgeschikt voor mensen op reis
vest in een lokaal dat men geen
naar Duitsland en die eventjes
bureel maar wel een stal mag noewiUen verpozen Voor de kinderen
men In 1962 is het nog mogelijk IS er een speeltuin en kampeerders
dat de helft van het peisoneel gevinden hier nogmaals een kamdurende de winter zonder enige
pmg uitgebaat door een Tlaming.
verwarming hun dienst moet verTussen haakjes gezegd : op dit
vullen, wegens plaatsgebrek om
laatste adies kan men "• avonds
een kachel te plaatsen De goedwel af en toe Vlaamse «rbelders
zakkige Vlaamse mensen van Gisaantreffen; mensen die geen werk
tel hebben de dienst verzekerd
vinden in eigen atreek
zonder moiren
Totdaar dan Eupen Miaar ik
Veel beloven en niets geven was
hier de taktiek Het blijkt dat het ben ei-van overtuigd dat onze Nepeisoneel deze toestand beu is en dei landstalige toeristische dienst
m Verviers U nog meer adressen
een fatsoenlijke werkkring eist
kan bezoigen van Vlaamse hotelHet A C O D en het Kristen Synuitbateis in Overmaas, in de Oostdikaat hebben zij dan weikelijk
kantons of In Wallonië
al deze jaien rustig laten begaan
en lijdzaam toegezien hoe het
P D B - Mecnelen
postpersoneel van Gistel hun dagelijks biood moest verdienen m
Redaktie : Wie dus verdere
een krot en m toestanden die
adressen van Vlaamse uitbaters m
mensonwaardig zijn
Wallonië wenst te kennen schrij
ve aan de Bond der Vlamingen
vr Z Gis'-el
\an Oost België.

VLAAMSE ADRESSEN
Geachte Redaktie,
In antwoord op het schiijven
van WD Antwerpen waaim men
mlichtmgen viaagt
aangaande
adi essen van Vlaamse pensioenen hoteluitbater in Wallonië, kan
Ik U wel een paar nuttige wenken
geven
Een heel interessant adies een
adies dat elkeen m zijn notaboekje zou moeten veimelden, is
dat van de « Bond der Vlamingen
van Oost Beleie rue du Canal 75
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AMEND

In de kamerkommissie van Binnenlandse Zaken worden thans de
artikelen besproken van de nieuwe
taalwet in bestuurszaken ter vervanging van die van 28 juni 1932.
Twee belangrijke amendementen
werden door onze volksvertegenwoordiger Daniël Deconinck ingediend om
de toepassingssfeer uit te breiden tot
de bestuurlijke werkzaamheden van
het vrij onderwijs (o.m. positie van de
universiteit van Leuven en afzonderlijke inrichtingshoofden te Brussel)
en tot de werkgevers ter eerbiediging
van het vrije taalgebruik der werknemers (vernederlandsing van het
bedrijfsleven).
1. Tegen de wetsontduiking door
het vrij onderw^ijs.
Sanering van Leuven en Brussel.

Een cpeciaal geval is Leuven. We
mogen ons geen illusies maken over
de mogelijkheid om de katolieke universiteit met haar dubbel taalstelsel
zoals ze nu is volledig in 't Nederlands
te zien besturen of de Waalse afdeling onmiddellijk te zien overplaatsen.
Maar het Franse taalgebruik zou er
moeten beperkt worden tot de franstalige leergangen d.i., de interne betrekkingen onderling en met het centraal bestuur die uitsluitend op de
franstalige afdeling slaan. Noch de
Vlaamse stad of streek van Leuven,
noch de Vlaamse studentengemeenschap mag daarvan enig nadeel ondervinden. Nu is Leuven in de praktijk een Franse universiteit met
Vlaamss leergangen. Het minste^ wat
wij kunnen verlangen is het omgekeerde.

Indien de regeringstekst moest
De regeringstekst luidt : « de taal- aangenomen worden, zou de Leuvenwet is toepasselijk op de administra- se universiteit verder zoals in 't vertieve handelingen van de rechterlijke leden in 't Frans kunnen voortboeren.
macht, van dezer medewerkers en van De toelichting en de verdere tekst
de schooloverheden, behalve wanneer zeggen dat zij als een privaatpersoon
zij uitgaan van de universiteiten met zou behandeld worden ze zou kunnen
schrijven in 't Frans naar Leuven en
twee taalstelsels».
Volgens de oude taalwet (verslag andere gemeenten en ook naar het
van 1932) zijn het bestuurlijk leven centraal bestuur dat dan zou vervan het gerecht of van het openbare plicht zijn in die taal te antwoorden,
onderwijs, de handelingen van be- zelfs als het over Vlaamse studenten
stuurlijke aard gesteld door de rech- gaat. Ons voorstel is uiterst gematigd
terlijke schooloverheden, klaarblijke- in het maximum dat wij kunnen toelijk onderworpen aan de wet op het laten.
gebruik der talen in bestuurszaken.
Maar wij staan dan ook zeer stug
Het vrij onderwijs heeft zich ech- op het punt van de homogeniteit van
ter steeds onttrokken door de toepas- h§t Vlaamse land en de eerbied voor
sing tot een minimum te herleiden, de Vlaamse studentengemeenschap in
er zich op beroepende dat het alleen eigen taalgebied. Wij blijven trouonderworpen was voor de onderwijstaak door het diploma gedekt. Het
eiste een volledige vrijheid op inzake
inrichting en inzake taalgebruik.
Sedert het schoolpakt heeft een
nieuwe opvatting ingang gevonden.
Waar het onderwijs sedert 1914 als
Individuele' verplichting werd opgelegd wordt het thans meer en meer wens voorstander van een geleidelijke
als een duidelijke openbare en sociale
van de franstalige afdienst beschouwd van bijzondere overplaatsing
deling
van
Leuven
naar Wallonië.
aard waarop eenieder is aangeweztm
De
gelegenheid
dient
tevens te baat
als individu en als lid van de gemeengenomen
om
het
ganse
vrij onderschap. De subsidies die vroeger sporawijs
duidelijker
aan
de
taalwet te
disch en zonder vaste grondslag werden bepaald zijn thans berekend op onderwerpen dan tot dusver het gede werkingskosten zelf. De wedden val was.
Ook voor de Brusselse universiteit
worden zelfs rechtstreeks uitbetaald
en
al de Brusselse onderwijsinrichtindoor de staat, 'n Heel nieuw perspekgen
met twee taalstelsels willen wij
tief is dus geopend en het is dan ook
billijk dat het vrij onderwijs op de- terzelfdertijd een sanering opleggen.
zelfde voet als het officieel onderwijs De kulturele autonomie en de splitin al zijn inwendige en uitwendige sing der onderwijsdiensten van het
werkzaamheid aan de taalwet wordt Ministerie stellen die sanering vooronderworpen. De gelijke behandeling op.
Vandaar ons amendement : de
van beide onderwijsnetten is hiervoor
woorden
«behalve wanneer zij uiteen reden te meer teneinde alle ongaan van universiteiten met twee
eerlijke konkurrentie uit te sluiten.
taalstelsels» te vervangen door wat
Vooral te Brussel dient een einde volgt :
gesteld aan de vernederende fransta«Voor de inwendige en uitw. belige voordij over 't onderwijs in de stuurl. werkzaamheden van het vrij
Nederlandse taal, waardoor 't volledig gesubsidieerd onderwijs gelden dewordt uitgehold.
zelfde verplichtingen inzake taalgeIndien de Kerk zulk een bloeiend bruik als voor het officieel onderwijs.
vrij onderwijs bezit, is dit te danken
Er kan enkel uitzondering worden
aan de steun van de Vlaamse massa gemaakt ten gunste van een andere
en derhalve moet de politiek van as- taal bij de bestaande universiteiten
sepoester en ezelstampen in kerk en en instellingen van hoger onderwijs
school te Brussel en elders een einde met twee of meer taalstelsels, voor de
gaan nemen Men mag niet langer interne administratieve verrichtingen
misbruik maken van het Vlaamse ver- en de kontakten met de studenten en
trouwen om zich te onttrekken aan met het centraal bestuur voor zover
een elementaire plicht van integratie die verrichtingen en kontakten uitin de gemeenschap waarvoor men sluitend betrekking hebben op het
aanspraak maakt op de opvoeding en overeenkomstig taalstelsel dat niet
vorming van de jeugd.
dit is van de streek.

Bij de onderwijsinstellingen met
twee taalstelsels, gevestigd in de
Brusselse agglomeratie, geschieden de
inwendige en uitwendige bestuurlijke
verrichtingen en kontakten met de
overheden en de studenten in de taal
van het overeenkomstig taalstelsel en
zal voor elk taalstelsel in een eigen
autonoom bestuur met eigen inrichtingshoofd worden voorzien ».
Verantwoording.
De inwendige en uitwendige bestuurlijke werkzaamheden van het
vrij gesubsidieerd onderwijs dienen
net als het onderwijs zelf aan de
taalwet onderworpen te worden, zoals in het officieel onderwijs.
Het is maar logisch en vanzelfsprekend voor het sociaal aanzien en de
praktische doelmatigheid van een
taairegeling inzake onderwijs, dat de
bestuurlijke werkzaamheid die erdoor
wordt vereist of ermede samengaat
integraal dezelfde taairegeling zou
volgen. Zulks wordt ook vooropgesteld bij de splitsing van onderwijsdiensten en door het beginsel van de
kulturele autonomie.
Wat Leuven en andere inrichtingen
in diezelfde zin betreft, sluit de voorgestelde regeling aan bij het begincol der homogene taalgebieden door
de uitzondering te beperken tot die
verrichtingen die alleen het overeenkomstig taalstelsel raken inwendig en
t.a.v. de centrale bestwren. De regeling gaat tevens in de richting van
afzonderlijke inrichtingshoofden voor
de twee taalstelsels in overeenstemming met de beginselen van kulturele

door MR DANIEL DECONINCK
BIJ 2de ONTWERP GILSON
autonomie. Ze schept een prikkel om
de betrokken inrichtingen naar de
hun passende taaistreek te decentraliseren.
Voor de onderwijsinrichtingen met
twee taalstelsels in de Brusselse agglomeratie dienen de beide taalstelsels bestuurlijk autonoom te zijn,
teneinde hun volledige ontplooiing te
waarborgen en geen van beide de andere te laten hinderen.
2. De vernederlandsing van het
bedrijfsleven.
In dit verband heeft onze volksvertegenwoordiger Daniël Deconinck
voorgesteld deze nieuwe materie mede aan de wet te onderwerpen onder
volgende bewoordingen.
De wet is eveneens van toepassing
op :
« 6e op de verrichtmgen van natuurlijke en rechtspersonen die derde
personen in dienst hebben, wat betreft alle schriftelijke betrekkingen
van hen uitgaande naar de openbare
diensten in verband met de bij de tewerkstelling uitgeoefende bedrijvigheid
De standplaats der uitgeoefende bedrijvigheid is hierbij telkens maatgevend ook wanneer de betrekkingen
uitgaan van een elders gevestigde zetel of van derde instanties die voor
hen als tussenpersoon optreden om
hun belangen te verdedigen bij de
overheid.

Dezelfde personen vermeld bij alinea 1 zijn in het raam van de aldaar
vermelde bedrijvigheid gehouden bij
de door de wet opgelegde publicaties
affichages, sociale formulieren, veiligheidsvoorschriften, berichten en
kennisgevingen tot zekerheid van het
grote publiek of van de werknemers,
minstens de voorrang te verlenen aan
de taal van de streek en een tweetaligheid te voorzien waar deze voorgeschreven is voor de administratieves
berichten.
Bij de correspo>dentie met individuele werknemers wordt de taal van
hun gebied gebruikt behoudens andersluidende uitdrukkelijke voorkeur.
Deze voorkeur moet ook blijken wanneer de werknemers in een tweetalig
gebied is gevestigd.
De regeling voorzien in alinea 3
geldt eveneens voor de interne schrif-i
telijke onderrichtingen en werkdocumenten door de werkgevers bestemd
ten gerieve van meerdere personeels-i
leden of door meerderen onder hen te
gebruiken, alsmede voor mechanisch
vermenigvuldigde geschriften of druksels die het bewijs brengen van een
toetredingskontrakt, de algemene
kontraktuele voorwaarden ervan be-i
palen of het voorwerp ervan toelichten zoals facturen, ticketten, verkoops- en financieringskontracten,
warenbeschrijvingen en gebruiksaanwijzingen, verzekeringspolissen, aandelen en obligaties of die de verhoudingen regelen tussen medehuurders
en medeeigenaars wanneer het gaat
om tenminste vijf medehuurders ot
drie medeeigenaars.
De rechtbanken zullen voor de toepassing van dit lid alleen teksten aanvaarden gesteld in de taal van de
streek of in de taal van de verweerder in een tweetalig gebied. »

Verantwoording.
De bedoeling is duidelijk : binnen
het raam van de grondwet de taaldwang uitschakelen die de economische snerken kunnen uitoefenen op
hun werknemers en op het publiek
als alleenstaande individuen genomen.
Sinds 1830 heeft de evolutie van de
technische beschaving nieuwe toei
standen geschapen en komplekse sociale verhoudingen en levensvormen
in het leven geroepen, waarbij de
Staat medehielp door een toenemende reglementerende interventie. Het
is vereist ook een correctief op taalgebied te stellen zoniet helpt men de
taaldwang organiseren.
De overheid heeft aan de werknemers door haar toenemende interventie een doorlopende briefwisseling opgelegd in verband met hun daarbij
uitgeoefende bedrijvigheid, ja zelfs
heel wat taken overgedragen (afhouding van belasting, inning van sociale
bijdragen, enz ) en verplichtingen opgelegd.
Het is onduldbaar dat de taal van
die briefwisseling willekeurig weze,
zoniet blijft de taalwet in bestuurszaken een dode letter en komt men
nooit tot gezonde, evenwichtige toestanden Erger Is dat men in vele
diensten drukking uitoefent op het
bedrijfsleven om het Frans op te leggen teneinde zgz, spoedig resultaat te
bekomen.
£ vervolg hlz 13)

DE VOLKSUN«

'^L.

eP6RNorfN
1 ZEEVAARTSCHOOL

VEEARTSEN OF DOKTERS ?
« Moesten wij in een normaal land
leven », zo liet Kiebooms zich uit i n
de kommissie van Binnenlandse z a ken, tot ontsteltenis v a n de Waalse
leden. En hij herhaalde h e t nog e e n s
om a a n duidelijkheid niets te w e n s e n
over te laten. Het ging er over de
Vlaamse arbeiders die i n h e t stelsel
der verplichte verzekering worden
behandeld door Nederlandsonkundige
dokters e n verpleegsters.
De bedenking werd geopperd dat
deze dokters meer optreden als v e e artsen d a n als geneesheren. Inderdaad de voorbeelden zijn legio, d e n ken wij a a n de Leuvense universiteitsklinieken, de Vlaamse mijnwerkers e n andere koelies in Wallonië, de
Vlaamse arbeiders die te Brussel h e t
ongeluk hebben een arbeidsongeval
m e e te maken, e n t e n slotte h e t g e val van mevrouw Stoffels van L e m beek die voor nazicht v a n haar t a n den te Bosvoorde in een ziekenhuis
k w a m en een zware maagoperatie
onderging.

DEGELIJKE VOORLICHTING
« La AVallonie », h e t blad v a n R e nard, heeft de zoveelste m a a l een
artikel gewijd aan de Voerstreek « Le
referendum de Remersdael et le s é n a t ». Dat artikel geeft o.m. e e n foto
v a n h e t nieuwe bierhuis « Hof de
Voer » van Jef Ernst dat in aanbouw
is te 's Graven-Voeren.
In dat artikel heet h e t dat oudtolbeambte Jef Ernst houder is v a n
een bierhuis waar alle Vlaamsgezinden van de streek s a m e n k o m e n .
« Het kafee zou niet goed gaan. Men
ziet er niet veel volk. Ondanks dit
alles heeft de heer Ernst fondsen
ontvangen, wordt h e t kafee afgebroken e n heropgebouwd m e t uitgebreide lokalen. Het zal h e t a a n s t a a n d
lokaal zijn van de Volksunie. Op 20
k m v a n Luik. »
Zoals m e n ziet worden de Luikenaars goed v o o r g e l i c h t !
Op de plaats waar h e t « Hof de
Voer » verrijst stond er geen bierhuis.
Vanzelfsprekend w a s er dus n i e t
veel volk ! « Hof de Voer •* zal h e t
eerste Vlaams lokaal zijn i n de
streek. En de 300 aandelen tegen v e r minderde interest, die de door de
franskiljons zo gevreesde Jef Ernst
uit Vlaanderen zal ontvangen, zullen
wel besteed zijn.
Het wordt tijd dat Vlaanderen iets
doet voor de Voerstreek, in a f w a c h ting dat ze dit ook zal doen voor de
Platdietse streek.
En die 20 km van Luik zijn goed.
Ook Tongeren ligt slechts op 20 k m
v a n Luik. En de dorpen Vreren' e n
Diets-Heur liggen zelfs op 15 km er
van. Renard wordt in zijn hol o m s i n geld. De Vlaamse imperialisten rukken aan.

NIEUWE PARTIJ
I n de senaat bleken de P.V.V.-ers
Gillon en Lahaye voorstanders v a n
een referendum in de betwiste dorpen langs de taalgrens om de vrijheid
van de familievaders en om de demokratie te verdedigen.
En zegge dat de P.V.V.-ers ons willen wijs maken dat de franskiljons
in hun partij uitgeschakeld worden.
De Westvlaamse franskiljons blijken springlevend.
Net zo levend als de C.V.P. « Vlaming s Baltus uit Aubel, eveneens
voorstander Van 'een reterendtim I

Bij h e t bezoek v a n R e i m o n d M a t t h e y s s e n s e n Staf de Lie a a n de z e e vaartschool bekloegen verschillende
studerenden zich bij onze v e r t e g e n woordigers over de weigering v a n de
Spoorwegmaatschappij
schoolabonn e m e n t e n af t e leveren.
Vit e e n antwoord v a n minister
Bertrand blijkt n u dat s c h o o l a b o n n e m e n t e n d i e n e n afgeleverd op voorlegging v a n een a t t e s t v a n bedoelde
school.
De aanvrager m o e t echter jonger
zijn d a n 28 jaar.
Op te m e r k e n valt echter dat werka b o n n e m e n t e n goedkoper uitkomen
d a n s c h o o l a b o n n e m e n t e n voor
afs t a n d e n boven 15 km.

Open brief
aan dhr Theo Lefèvre
Welstraal
BRUSSEL

Heer Eerste-MiAisler,
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Hel « Belang van Limburg » is dus de mening toegedaan
dat sinds 1302 het Vlaamse volk nog nooit zo'n prachtig
ll:iuli-geschenk Icrecg dan dit jaar. De jongen van dienst die
daar in Hasselt dinsdagavond voor. het kommenlaar hij het
binnenlands nieuws moest zorgen, verklaarde plechtig dat gij,
heer eerste-minisler, inzake kulturele autonomie meer hebt
weten le bereiken dan de Vlamingen hadden durven hopen.
Met alleen ik ben een andere mening toegedaan. Zelfs
uw bloedeigen plaimstrijker en hofschrijver Van Haverbeke
bekent in zijn konjidentieel dagbladje dat het wel wat beter
had gekund en dat men misschien wel wat meer had mogen
verwachten. De voorzichtige vergulding maakt Van Haverbeke's
pil al niet veel zoeter : met de kulturele autonomie kreeg het
volk dit jaar als Guldcnsporcngeschenk een drol in een puntzak. Zo tenminste noemt men dat in Antwerpen.
Verwacht dus niet, Heer Eerste-Minister, dat ik woensdagmoigen wakker geworden ben onder een stralend-blauwe
hemel, met mijn bloedeigen zwaite blomme op het geluwveld
tegen een azuren achtergrond en met mijn boezem naar mijn
lippen wellend de dankbare zucht : « ik ben - eindelijk kulturccl autonoom ». Aanvaaid gerust dat ik mijn 11 julikoffie houd heb genoten, dat ik Gods naam herhaaldelijk
ijdel heb gebruikt en dat een aandachtige lezing van uw
verklaring in de Kamer definitief en voor lang mijn feeststemming heeft bedorven.
kulturele autonomie ! Sinds enkele weken hebt gij
onderhandelingen gevoerd met uw rozerode regeringspartners
en bij die onderhandelingen is er weinig sprake geweest van
^ederlandse of van Franse hultuur in België. Des te meer
werd er gehandeld over wat gijzelf en met u de Belgische
beroepspoUtiekers de « ideologische tegenstellingen » o] « het
dreigend gevaar voor minorizatie van een ideologische groep »
noemt. Grote woorden, heer eerste-minister, waarachter zich
heel kleine belangetjes schuilhouden. Grote woorden om te
'verbergen dat tussen u en uw regeringspartners heel Veel
werd gesproken over de B.S.P.- en de C.V.P.-belangen, over
de B.S.P.- en de C.V.P.-benoemingen, terwijl in beide nationale talen zorgvuldig gezwegen werd over het onderwerp
waarom de diskussie eigenlijk, heette te zijn begonnen :
kulturele autonomie.
Wal is er tenslotte, heer eerste-miinster, veranderd ?
De titulatuur van ons aller vriend Van Elslande wordt nog
wat subtieler ; hij is thans minister komma adjunkt komma
minister. Een bevordering die alleszins kan tellen. Van budgctaire splitsing is er geen sprake : de Nederlandse kuituur
krijgt voort een grabbel uit de unitaire ton. Belangrijke
gebieden worden helemaal niet gesplitst; ik noem hier alleen
maar het hele hoger onderwijs. Wanneer ergens op een specifiek gebied de nood aan splitsing aan Vlaamse zijde zich
sterk deed gelden, dan juist daar, op het gebied van het
hoger onderwijs. Maar in de regionen van het akademisch
ezelsvel blijft alles nach wie vor unitair en te Antwerpen mag
de burgemeester zijn universiteit voorlopig voor een tijdje
loslaten.
Toch leest men, heer Eerste-Minister, in de bladen die
u en uw partij zijn toegedaan dat tijdens uw onderhandelingen en door uw verklaring althans een stap vooruit werd
gezet : het beginsel der kulturele autonomie werd dan toch
aanvaard.
*
Sla mij toe, heer Theo Lefèvre, u geluk te wensen met
dergelijke ijverige verdedigers. Ik raad hen aan, even de
geschiedenis van de Belgische politiek tussen de beide wereldoorlogen na te slaan. Zij zullen er ontdekken dat hun fameuze
beginsel al aanvaard werd van in deezekes tijd en zij zullen
misschien tot de konkluzie komen dat uw drol in een puntzak
een kwart-eeuw later veel tveg heeft van de stap zoals hij in
Echternach wordt gezet.
Geen Rik van Looy en geen hulturele autonomie. Een
slechte 11 juli 1962 voor
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LEVE DE KONING
Kortrijk h e e f t vorige zondag h e t
vorstenpaar o n t v a n g e n .
Deze g e beurtenis h e e f t aanleiding gegeven
tot enkele hoogst onwaardige m a a t regelen vanwege de overheid. Niet
alleen was er h e t a a n de k e t t i n g l e g g e n van e e n vliegtuig dat gehuurd
was door h e t Vlaams Aktiekomitee
en dat Kortrijk overvloog m e t e e n
spandoek : « 21 oktober Mars op
Brussel », ook enkelingen werden
lastig gevallen. De politie of a l t h a n s
e e n gedeelte ervan heeft weer e e n s
blijk g e g e v e n v a n ongelooflijke b e krompenheid. Een V l a a m s - n a t i o n a list die « Leve de K o n i n g •» riep, o m
h e t « Vive le Rol » te h e l p e n overs t e m m e n , werd door • d e rijkswacht
op de schouder getikt e n diende zijn
identiteitskaart voor te leggen !
Sinds w a n n e e r is h e t toejuichen
v a n de Koning^ e e n incivieke daad ?

OP ZIJN SMALST
De Kortrijkse burgemeester v a n
zijn k a n t blijkt over demokratie erg
vage begrippen te hebben, ook al
werd hij burgervader door enkele
kromme toeren der K r i s t e n - d e m o kraten. Hij v i n d t h e t e e n g e w o n e
zaak de politiediensten opdracht te
geven, j o n g e n s e n meisjes die strooibriefjes uitdeelden m e t betrekking
t o t de tweede opmars naar Brussel,
op te leiden.
Wij w e t e n raad m e t dergelijke eksemplaren : bij de volgende g e m e e n teraadsverkiezingen naar de vuilbelt
ermee !

EN NOG DE RIJKSWACHT
Door de zorgen v a n h e t arrondiss e m e n t e e l aktiekomitee werd te Kortrijk gezorgd voor e e n s p a n d o e k m e t
h e t opschrift « Leve de K o n i n g ».
Deze spandoek werd door de rijksw a c h t in beslag g e n o m e n .
E v e n e e n s werden duizenden l e e u wevlaggetjes verspreid onder de m a s sa, m e t propaganda voor de mars op
Brussel. Dit m o e t geweldig op de z e n u w e n v a n de rijkswacht gewerkt
h e b b e n w a n t h e t werd verboden op
de doortocht v a n h e t vorstenpaar
m e t deze vlaggetjes t e wuiven ! Leven wij nog in e e n demokratisch land
of in een politiestaat ? Men zoii h e t
zich afvragen als m e n dergelijke o n gelooflijke maatregelen bekijkt e n
als m e n n a g a a t hoeveel politieeenheden e n rijkswachters er gemobiliseerd
Waren voor dit bezoek. Alle d a k e n
v a n de grote markt waren zelfs b e zet door gewapende r i j k s w a c h t e r s !
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KASTEVERDEDIGERS
On/« Vlaamse arbeiders zullen wel
verbaasd opkijken. Inderdaad de
( Volksgazet » schreef een hoofdartikel om de franskiljonse Antwerpse
fabrieksbazen en hogere burgerij te
verdedigen tegen de m a n in de straat,
die geen vrede neemt met de kastesermoenen in de Heilige Geestkerk te
Antwerpen !
Wat is de tijd ver dat de grote socialist Bebel over de taaitoestanden
in Vlaanderen schreef « Een kastetaal, wat een argument » !
Niet alleen hebben de Vlaamse socialisten dat argument nooit gebruikt.
Integendeel nu verdedigen ze de
voorrechten van die zelfde kaste.
De Vlaamse socialisten staan aan
de zijde van het herrenras dat de
taal van de gewone Vlaamse arbeider misprijst !
We zullen in ons land alles gezien
hebben.

OMZIN
De wekelijkse betoging in de kerk
van de H. Geest te Antwerpen heeft
verleden week weer eens aanleiding
gegeven tot
aanhoudingen. Zoals
men weet eiste de predikant dat de
betogingen zouden gestaakt worden
en dat dan zou kunnen gepraat worden
Wat is dat voor onzin ? Toen bij
een vorige gelegenheid door de geestelijkheid werd verzocht de betogingen vier weken te staken en te onderhandelen werd een overeenkomst
bereikt die er in bestond d a j niet
meer zou gepredikt worden zolang
geen blijvende overeenstemming tussen de afgevaardigden van de betogers en de geestelijkheid zou bereikt
zijn De geestelijkheid heeft nadien
h a a r woord gebroken en totaal eenzijdig de Franse preken hervat. Thans
komt men weer bazelen over het staken van de betogingen en mogelijke
kansen op een gesprek ! Ge moet
**••* ^-

EERLIJK POLITIEKER
De Standaard geeft hoog op met de
eerlijkheid van J a n Verroken. In het
arrondissement Oudenaarde - Ronse
weet men wel beter. Waar is de tijd
van de schoolstrijd toen hij een k a n didaat van de Volksunie gemeen verdacht maakte bij zijn politiek onderontwikkelde volgelingen omdat die
m a n door omstandigheden verplicht
geweest was aan de universiteit Brussel te studeren. Die kandidaat was
een voorbeeldig katoliek. Verroken
wist dit zeer goed. Niettemin ging hij
nogal grof zijn gang.
Thans na zijn ruggegraatloze houding inzake Edingen schreeuwt prins
J a n echter om erbarmen.
Boontje komt om zijn loontje.

BEZADIGDHEID
De Standaard stuurt ook het verwijt van gemis aan « bezadigdheid
n a a r het hoofd van E.V.C, van Het
Volk, die De Standaard terecht flink
de les las over zijn houding in het
geval van de staking te Olen.
Het is inderdaad belachelijk dat
De Standaard de franskiljonse fabrieksbazen in dat geval nog wil verdedigen, fabrieksbazen die onze Kempense arbeiders uitbuiten en hun ontvoogding beletten.
De arbeider moet daar zeker nog
staan met de pet in de hand als hij
in het Frans aangeblaft en uitgebuit
wordt ? In n a a m van de hoffelijkheid
en van de waardigheid ?
Wij menen dat de Vlaamse arbeider alleen dan « waardigheid » verkrijgt wanneer zijn arbeid goed betaald en hijzelf geëerbiedigd wordt.
Zij het dan dat men hem eerbiedigt omdat men hem vreest.
Hoe wil men nu het Vlaamse volk
echte waardigheid en zelfrespekt bijbrengen wanneer men hen steunt die
hen een soort 20ste eeuwse lijfeigenschap willen opdringen?
Waarom kan men de Vlaamse arbeider niet betalen zoals de Waalse ?

Waarom kan men zijn persoonlijkheid niet evenzeer eerbiedigen als
die van de Walen ?
Waarom moeten die bedrijven in
een volksvreemde taal bestuurd worden ?
Zolang voor de Vlaamse Beweging
het sociale een ijdel woord blijkt
moeten we er niet op rekenen de
kleine Vlaamse man mee te krijgen.
En dan heeft hij gelijk ook. Ook op
dit gebied dringt De Standaard niet
tot de kern van de zaak door.
Waarom ook hier niet ?

AFGLIJDEN
I n het A.C.V.-blad «De Volksmacht»
hebben ze een nieuwe medewerker
gekregen. De m a n heet Pol Verhenne en pleegde een artikel in de uitgave voor het arrondissement Kortrijk.
Hij bezint zich over de Vlaamse
strijd en komt tot de vaststelling dat
de Vlaamse Beweging afglijdt naar
toestanden welke veel gelijkenis hebben met deze tussen de beide wereldoorlogen. Volgt dan een beschrijving
van deze tussenoorlogse afglijdingen
en een verwijzing n a a r de Volksunie
die eveneens aan het afglijden is ! De
vooroorlogse woordkramerij is beter
omlijnd geworden, aldus de steller.
Het federalisme van de Volksunie is
sinoniem van anti-Belgiscisme. De
tekenen ? Te Antwerpen werd de nationale driekleur met stenen bekogeld
(steller bedoeld natuurlijk de vlag die
Franskiljonse uitdagers aan de H.
Geestkerk door een raam staken),
verder werd op het Zangfeest op daverende wijze applaus gebracht bij
de uitspraak van Dr Paardekooper
« Er zijn geen BeJgen » en bepaalde

jeugdgroeperingen pompen h u n leden de h a a t tegen België i n ! Er
worden ook buitenlandse invloeden
bij betrokken (Berlijn en Moskou
waarschijnlijk ?) En al deze felle argumenten moeten dienen om het federalisme te bestrijden dat ook in de
rangen van de Kristelijke arbeiders
opgang maakt.

WAARSCHUWING
Verhenne richt een ernstige waarschuwing tot tal van komitee's en
bewegingen die in Vlaanderen drukking uitoefenen op de partijen.
« Geen faciliteiten » wordt er gedreund, zonder enig onderscheid, er
worden ongelukkige
manifestaties
gehouden tegen Franse sermoenen
en bepaalde groepen grijpen naar het
bekende chantagemiddel van de publikatie der namen van politieke
mandatarissen die zich niet uitspreken. Aldus de pleger van het artikel.
Men ziet vanwaar de wind komt.
De verraders van de Vlaamse zaak,
de Verrokens, de P e Saegers en anderen, zouden niet in hun hemd mogen gezet worden. Zij die naar Brussel opmarsjeren onder de slogan
« Geen Faciliteiten » en nadien feestelijk h u n hielen vagen aan deze
woorden, zouden niet aan de schande *
paal van de openbare mening mogen
gebonden worden.

GEEN LESSEN
Verhenne herhaalt vervolgens een
deuntje dat wij in die kringen reeds
vaker gehoord hebben. « Wij hebben
van niemand lessen te ontvangen,
want het zijn wij die sedert vijftig

jaar strijden voor arbeidersrechten
en Vlaamse rechten ». Wij hebben
Kortrijk vervlaamst, wij hebben de
IJzerbedevaart en andere manifestaties heropgericht en later een begin
gemaakt met de industrialisering van
West-Vlaanderen door onze aktiviteit, wij hebben arm Vlaanderen ett
dom Vlaanderen mondig gemaakt, aldus het artikel. Er wordt verder gezegd dat de Kristelijke Arbeidersbeweging weigert de troepen te leveren voor manifestaties die kunnen
uitgebaat worden door ekstremisten,
die zij steeds heeft bekampt, alhoewel zij in openhartige samenwerking,
klaarheid en eenheid met alle Vlamingen wil samenwerken in de strijd
voor volkse en Vlaamse ontvoogding.
Als wij Verhenne goed begrijpen is
ekstremisme : eisen dat het Vlaamse
grondgebied ongeschonden zou blijven en dat Brussel de handen moet
afhouden van de randgemeenten, eisen dat bedrijven in Vlaanderen opgericht worden en aanklagen dat,
voor Vlaanderen bedoelde industrie,
overgeheveld wordt n a a r Wallonië,
strijden voor de vestiging van Sidemar zoals wij dat maandenlang gedaan hebben, evenveel toelagen afdwingen voor Hageland - Zuiderkempen of voor een ander ontwikkelingsgebied in Vlaanderen, als de weggegooide 20 miljard in de Borinage, de
werkloosheid, de pendelarbeid en de
lage Ionen in Vlaanderen aanklagen,
j a zelfs hulde brengen aan de stakers te Olen !
Wij geloven dat talrijke gezonddenkende leden van de Kristelijke
arbeidersorganisatie — die wij h u n
grote verdiensten niet ontzeggen —
er anders over denken dan Pol Verhenne !

Zieke zeelieden
benadeeld
Toen onze volksvertegenwoordiger
Reimond
Mattheyssens enige tijd
geleden in de kamer tussenbeide kwam ten voordele van de zeelieden, a n t woordde « Transport »,
het weekblad van de Belgische
Transportarbeidersbonds ( A B W ) daarop met een nijdig artikel
waarbij Hitler en zijn n a zi's voor de zoveelste keer
nogmaals dienst moesten
doen. Wij reageerden op
dit goedkope scheldproza
met een artikel waarin
wij enkele konkrete vragen richtten tot de B.T.B.
Sindsdien zijn twee m a a n den verlopen, maar een
antwoord kwam er niet.
De waarheid
bekennen
ligt hen blijkbaar minder
dan te schelden.
Wij snijden
vandaag
een andere onrechtvaar»digheid ten opzichte van
de zeelui aan, waarover
de B.T.B. en de andere
grote syndikaten
eveneens zwijgen : het probleem van de kompensatiedagen der zieke zeelieden.
Wanneer een zeeman
ziek wordt tijdens
de
vaart dient hij op de kosten van de rederij te worden verzorgd in de eerstvolgende haven. Is de
ziekte minder erg dan
wordt
hij
gewoonlijk,
steeds op kosten van de
rederij, naar de thuisha-
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In vreemde havens worden zieken op kosten van de
rederij verzorgd maar verder ..

ven
teruggestuurd.
Tot
daar is alles in orde. Iedereen zou denken dat de
zieke zeeman nu verder
zou betaald worden door
de «Hulp en Voorzorgskas»
zolang hij ziek is. Zo eenvoudig gaat het echter
niet. De zeelieden worden
immers verplicht, zodra
zij aan land zijn, eerst de
kompensatiedagen te nemen die ze nog te goed
hebben. Deze kompensa-

nu(Mm»pim»fm»

tiedagen zijn betaalde dagen ter kompensatie van
elke zon- of feestdag die
zij doorbrachten op zee.
Het is met andere woorden een verworven recht
door zondagsarbeid verkregen.
Bij ziekte worden zij nu
verplicht vooraf deze dagen te nemen, pas daarna worden zij door de
« Hulp- en Voorzorgskas »
betaald. Het spreekt van-

zelf dat dit zuivere winst
is voor deze kas want ofwel zijn de zeelieden genezen tegen dat de kas
hen moet betalen, ofwel
zijn zij ver genezen. En
onmiddellijk nadat zij genezen worden verklaard
kunnen zij weer aan het
werk. Zou het niet veel
logischer zijn de Hulpkas
hen heel de tijd van hun
ziekte zou betalen en het
aan de zeelieden zelf overliet wanneer zij h u n kompensatiedagen willen nemen. Voor velen zou het
een welkome verlenging
van hun herstelverlof betekenen. In het huidig
stelsel wordt
hen
dat
RECHT ontnomen.
Waarom komen de politieke
syndikaten,
die
nochtans
medezeggenschap
hebben
in
de
«'Hulp- en Voorzorgskas »
hier niet tussea beide ?
Ook de reders piepen niet.
Zouden die twee soms onder een hoedje spelen om
allerlei redenen ? Dat zou
al te kras zijn. Het zou
interessant zijn moesten
de scheldjournalisten van
« Transport » ons daarop
eens duidelijk antwoorden. Dit onrecht ten opzichte van de zeelieden
dient immers te worden
bestreden door alle eerlijke
syndikalisten
of
niet?
P.M.
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NIEUWE CAROLUS MAGNUS ?
Het onafhankelijk worden van Algerië begin dezer maand
betekende meteen het einde van Frankrijks rol als koloniale
wereldmacht. Maar in Frankrijk staat een man aan de leiding, wiens bedoeling het allerminst is, zijn land terug te laten zinken tot het peil van een Europese tweederangsmogendheid. De GauUe is er van overtuigd dat er voor — 'n uiteraard
gaullistisch — Frankrijk nog een zeer belangrijke rol is weggelegd : die van leidinggevende mogendheid in Europa.
Het bezoek dat de Westduitse kanselier Konrad Adenauer aan
Frankrijk bracht op het ogenblik dat in Noord-Afrika de
Franse vlag voorgoed werd neergehaald, strookt wel volkomen
met de « Europese » bedoelingen en ambities waaraan De
Gaulle zich voortaan meer dan ooit zal wijden.

NAAR 'N AS BONN-PARIJS ?
Het Franse
staatshoofd
heeft steeds een uitgesproken voorkeur gehad voor het
patetisch gebaar en de simbolische
handeling.
Deze
voorkeur bleek nog eens duidelijk tijdens het bezoek van
Adenauer. Vooreerst reeds
uit het samentreffen van het
bezoek met het uitroepen
van Algerië's
onafhankelijkheid. Vervolgens in een
heleboel protokolaire détails
en in de regelingen die voor
het bezoek werden getroffen.
Adenauer trok Parijs binnen
langs een via triumphalis
gelijk geen enkele buitenlandse bezoeker voor hem
kon afleggen : door het oerFranse « quartier Latin »
n a a r de Place de la Concorde
over de Pont Alexandre III.
Hem werd als verblijf de
ererezidentie aan de quai
d'Orsay toegewezen, waarin
traditioneel slechts koningen
en prezidenten
verblijven.
Tijdens een gala-ontvangst
in het Elysée gaf De Gaulle
een nieuwe en voor Fransen
wel zeer ongewone versie
van de Europese geschiedenis.
De oorlogen tussen Frankrijk
en Duitsland waren evenveel mislukte pogingen om
tot een verenigd Europa te
komen, evenveel
mislukte
kruistochten om het erfgoed
van Karel de Grote te herstellen : « Ja, zelfs in de
hartstochten die een regime
van miadadige tirannen gedurende de tweede wereldoorlog in het Duitse volk
wakker riep, ontbraken niet
de
grootse herinneringen
aan Caesars, aan het Kristendom en aan Karel de
Grote ».
De geschenken die door de
beide staatsmannen uitgewisseld werden, zijn wel zeer
tipisch voor hun beider karakter en hun beider gemeenschappelijke
« Europese > vizie : Adenauer
schonk de Gaulle een 15de
eeuwse notenhouten Magdalenabeeldje; hij kreeg in ruil
een zes eeuwen oud houten
beeldje van de heilige Johannes Ev.
De beide staatslui bezochten stelselmatig de plaatsen
waaraan herinneringen van
de eeuwenoude Duits-Franse
vijandschap
kleven :
de
Alexanderbrug, het graf van
de Onbekende Soldaat, de
spiegelzaal in het kasteel
van Versailles waar in 1919
het voor Duitsland zo harde

vredesverdrag
werd
getekend, de stad Reims waar in
1945 Jodl zijn handtekening
plaatste onder de kapitulatie
van het Duitse leger.
Het hele bezoek, de zeer
plechtige
ontvangst,
het
reisplan, de
verschillende
plechtigheden en het slotceremonieel tijdens hetwelk
Duitse en Franse troepen
voor het eerst gezamenlijk
defileerden, waren er op gericht met de meeste nadruk
te beklemtonen dat een ein-

de is gekomen aan de eeuwenoude tegenstellingen en
dat het Frankrijk van de
Gaulle en het Duitsland van
Adenauer
voortaan
eendrachtig zullen streven n a a r
't herstel van de erfenis van
Carolus Magnus. Het klimaat
van dit bezoek was in m e nig opzicht belangrijker en
simptomatischer
dan
de
praktische rezultaten ervan.
De praktische rezultaten
waren inderdaad niet groter
dan verwacht. In hoofdzaak
komt het er op neer dat Adenauer de
Gaulle's zegen
krijgt inzake de Europese
eenmaking,
waarbij
Adenauer de Franse gevoeligheden inzake eventuele Britse
deelneming meer dan vroeger zal ontzien. Adenauef
van zijn kant zegde alle
steun toe om een hervorming
van de Nato met inachtneming van de Franse bemoeiingen om een eigen atomaire
« force de frappe » op te
bouwen.
Het bezoek heeft dus zeker
niet de extreme konsekwenties gehad die elders in
West-Europa — en met n a me in de Beneluxlanden —
werden gevreesd. Tot een

De Gaulle : een nieuwe Karel de Grote ?
achtzamen van het standpunt der kleine West-Europese landen die toch — in
h u n Benelux bvb. — de eerste prefiguratie van de Europese eenmaking brachten.

formele as Bonn-Parijs is
het niet gekomen. Maar een
bestendiging in de e.k. jaren
van de politiek van Adenauer en de Gaulle moet onvermijdelijk leiden tot veron-

FLITSEN - F L I T S E N - F L I T S E N - F L I T S E N - F L I T S E N - F L I T S E N - FLÏTSE
•

Overdreven.

De
meningsverschillen
die aan de vooravond van
de Algerijnse onafhankelijkheid tot uiting kwamen
in de schoot van de Voorlopige Algerijnse
regering, werden dik in de verf
gezet ook en vooral van
Franse zijde. In Frankrijk

party nodigde Ahmed Hagi
Dualeh, de nieuwbenoemde
ambassadeur van Somaliland in West-Duitsland,
enkele in het restaurant
« Redoute » te werk gestelde metsers uit om zich
onder de diplomaten te
mengen en mee het glas te
heffen.

•

Konservatief.

De katholieke Britse auteur Evelyn Waugh ontving een uitnodiging vanwege premier MacMillan
om deel te nemen a a n een
galadiner met de UNO-sekretaris-generaal Oe T h a n t
Evelyn Waugh weigerde
belee.fd omdat «een zo
modern instituut als de
UNO totaal in tegenstelling staat tot mijn konservatief
politiek
wereldbeeld ».

•

zingen over deze verhogingen door te nemen.
Prijs van een stem in
Noordrijn-Westfalen : 290
Mark.

•

M a ï s voor C h i n a .

Voor het eerst sinds tussen Moskou en Peking
spanningen
ontstonden
hebben de Russen zich
thans bereid
verklaard,
200.000 ton maïs te leveren
ter bestrijding van het
voedseltekort in China. Het
akkoord over deze levering
werd afgesloten onder uitdrukkelijk beding dat van
de geleverde hoeveelheid
geen gram aan Albanië
mag worden doorgeleverd.

Vaderschap

Ibn Saoed, Koning van
Saoedi-Arabië werd zesmaal
vader
op
één
enkele dag. Zes van zijn
80 echtgenoten schonken
hem binnen 24 u 5 zonen
en een dochter.
Ben Chedda :
Frankrijk werd geen
scheidsrechter
hoopte men, dank zij deze
meningsverschillen,
een
scheidsrechterlijke pozitie
in Algerië te kunnen behouden.
•

Diplomaten.

Tijdens een te Bonn door
hem aan^reboden cocktail-

•

•

Oe Thant,
volgens Wangh te modern.
• Rode hulp.
• Met helikopters en jetvliegtuigen werden gedurende de laatste maanden
ongeveer 25.000 Indische

Mafia.

Een Amerikaans TV-station heeft moeten afzien
van zijn voornemen, een
dokumentaire film over de
Siciliaanse Mafia uit te
zenden. Nadat de film was
klaargekomen, verdwenen
enkele filmrollen op onverklaarbare wijze. Kort n a dien ontving het TV-station naamloze dreigbrieven. De film werd, 48 u
voor hij op het scherm
moest komen, door de beheerraad als «ongeschikt
voor uitzending » bestempeld.

•

Kiespropaganda.

Vier dagen voor de Landdagverkiezingen in Noordrijn-Westfalen
werd de
wedde van 135.000 beambten en 62.000 gepensionneerden uit de openbare
diensten verhoogd met gemiddeld 290 mark. Het perlement had slechts 47 minuten nodig om de drie le-

soldaten afgezet in het betwiste
Indisch-Chinese
grensgebied, achter de Chinese Himalaya-grenswachten.
Pikante bijzonderheid :
deze militaire onderneming tegen Chinese troepen was slechts mogelijk
door de levering van Russisch oorlogsmateriaal.

Onafhankelijk.

De Oostenrijkse kanselier Gorbach gaf, bij gelegenheid van zijn reis naar
Moskou, reeds op het
vliegplein uiting aan de
Oostenrijkse neutraliteitswil. Vlak voor de landingstrap van Aeroflot naar zijn
vliegtuig gerold werd, liet
hij de noodtrap van zijn
Viscount uitklappen, nam
minutenlang afscheid van
de Tliegtuigbemanning en
wendde zich dan uiteindelijk toch maar naar de
wachtende Kroesjtsjev.
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De kern van de zaak
De tragi-komedi» van de splitsing van h e t
ministerie wm <^enbaar onderwijs liep n a a r
a^a einde en niemand zal buitengewoon verrast zijn dat h e t saldo een volledige nederlaag
betekent voor het Vlaamse standpunt.
Theo Lefèvre, die de zaak opzettelijk — omö a t hij als unitair er tegen is — onduidelijk geb e l d heeft bij de opstelling van de regeringsverklaring, en de socialisten hebben de Vlaamse
C.V.P. de zoveelste nederlaag toegediend.
Die zijn de nederlagen toch gewoon.
Waren de Vlaamse C.V.P.-ers boksers men zou
hen om redenen van klaarblijkelijke minderwaardigheid de ring verbieden.
Over een splitsing van de begroting — het
wezenlijke — wordt sinds lang niet meer gesproken. Zelfs niet meer over twee afzonderlijke ministers. Niet eens meer over een Vlaamse en een Waalse sekretaris-generaal. Toch belet dit alles niet dat de Vlaamse C.V.P.-pers —
Standaard voorop — die sinds maanden dreigend het vlammend zwaard van de strijd boven
h e t regeringshoofd hield, schijnbaar voldaan
dit zelfde zwaard in de schede steekt.
De strijd is gewonnen !
De oude flaminganten zullen wel meevieren.
Om de aftocht te dekken heeft men de kern
van dit Vlaams-Waals vraagstuk weer eens vertroebeld en ]»oogt men het te verschuiven n a a r
de tegenstelling geloof-ongeloof.
Larock heeft een komonunist benoemd tot
professor. Alsof dit iets nieuws was. Sinds j a ren worden kommunisten benoemd. Heeft de
C.V.P. ooit gekikt ? Waarom dat paard nu van
stal gehaald ? Naast dat van de linkse benoemingen in h e t rijkshogeronderwijs. Is er een akkoord ja dan neen dat er aan de universiteit te
Gent 80 % linkse benoemingen mogen gebeuren
tegen 20 % rechtse ? Zoals er eveneens een akkoord is voor gelijke basistoelagen tussen de
universiteiten Leuven en Brussel, akkoord gesloten mede door de hoge kerkelijke overheid ?
Waarom dan weer eens gepoogd de kleine onmondige katoliek In het h a r n a s te jagen tegen
akkoorden die hun leiders vrijwillig gesloten
hebben ?
Is er iets walgelijkers dan die steeds herhaalde komedie van « Vooruit jongens, voor outer
en heerd » ?
Die heerd mag nu echter niet meer te Edingen liggen of In de Platdietse streek.
Daar zorgen de Vlaamse kleurpolitiekera voor
met aan h u n hoofd J a n Verroken, n a Delwaide,
De Winter, Leemans, Custers en Craeybeckx de
jongste Standaardheld.

De man die het grof bedrog bij de vastlegging
van de taalgrens voor een groot deel op zijn
geweten heeft.
Terwijl de Walen alles wat historisch Waals
is redden, ook de gemeenten waar de Vlaamse
inwijking overweldigend was bij zover dat de
oorspronkelijke bevolking haast verdween, beleven we het dat de Vlamingen weer maar eens
het hoofd in de schoot leggen, onder de leuze
van J a n Verroken « soyons bon prince ».
Het beginsel dat de Walen voor Wallonië vooropzetten, wat dialektisch historisch Waals is
moet Waals blijven — Moeskroen en omgeving
— wordt door de Vlamingen niet vooropgesteld.
Zij hebben sinds 1830 zoveel van de unitaire
staat gekregen dat ze nu met een onnozele glimlach en prinselijk gebaar veel kunnen teruggeven ook ! De Vlaamse kleurpolitiekers, met aan
h u n hoofd J a n Verroken, waren in de kommissie
Harmei akkoord Moeskroen-Komen n a a r Henegouwen over te hevelen. Toen reeds echter hebben zij noch h u n voorman Verroken het klaar

door T^tA^TOüttOótiAAoi
gespeeld om de Voerstreek n a a r Limburg te verwijzen. En het ergst van al, toen reeds werd de
Platdietse streek volledig in de steek gelaten alsof de overgrote meerderheid daar geen Limburgs
dialekt sprak. J a n Verroken speelt reeds lang de
goede prina. Op Vlaanderens kosten.
Als we De Standaard geloven zou deze waarheid schrijven en herhalen « onhoffelijk » en
onwaardig zijn, ja zelfs ergerlijk ekstremisme
betekenen.
Als elke Vlaamse gemeente opeisen ekstremisme is dan zijn wij inderdaad ekstremisten. En de
franstaligen die veel meer eisen, niet alleen h u n
eigen Waalse gemeenten maar ook nog zovele
Vlaamse, zijn dan logisch gesproken super- of
hyperekstremisten. J a n Verroken, de Vlaamse
traditionele kleurpolitieke kornuiten en De Standaard, die niet bereid zijn te vechten voor elke
Vlaamse gemeente zijn halfslachtigen, ruggegraatlozen, politieke knullen. Of deze woorden
hen genoegen doen of niet kan ons bitter weinig schelen. Zij zijn waar en juist. Wij die eerlijk willen zijn tegenover ons Vlaamse volk, kunnen niet anders dan die waarheid vaststellen,
herhalen en blijven herhalen.
Wat wil De Standaard eigenlijk ? Dat wij rovers en h u n handlangers onthalen op een glas
sherry of op koffie met koekjes ? Wij zijn nog
normale mensen — in 't gekoloniseerde Vlaanderen is dat klaarblijkelijk lastig ! — en wij
'schieten op de dieven. En niet alleen op de die-

JAN VAN GENT

VENETIAANSE BLINDEN
Ze scheppen een aangename atmosfeer, laten toe de
lichtsterkte te regelen en beschermen Uw meubels en
tapijten tegen de nadelige gevolgen van te sterke zon-

ven maar ook op h u n handlangers, zoals de Verrokens, die ons proberen wijs te maken dat de
diefstal niet zo erg is — slechts enkele tienduizenden Vlamingen ! Tientallen miljoenen kan
men er ook niet stelen ! — omdat zij zelf de
moed miE'ten om elke medewerking aan de diefstal te weigeren. Is deze vaststelling onhoffelijk ?
Tot daar. Het begrip hoffelijk verliest in België
toch zijn betekenis. Want aan het Hof werd enkele weken terug weer een prinsesje gedoopt
zonder dat de taal van de meerderheid van de
bevolking van ons land er aan te pas kwam.
Hof-felijk of on-hof-felijk ? Wij zijn in « voornaam » gezelschap !
Als na Edingen de Platdietse streek eveneens
aan de volledige verfransing prijsgegeven wordt
zal ook dit de schuld zijn van de kleurflaminganten, die niet opgewassen zijn, — ondanks
hun meerderheid — tegen hun franstalige partijgenoten.
Het verwondert ons daarbij telkens opnieuw
hoe zij in de val trappen van de franstaligen, die
luid schreeuwen over de Voerstreek om de aandacht van de Platdietse streek — met vijf maal
meer bevolking dan de Voerstreek — af te leiden.
In de Platdietse streek spreekt 90% van de bevolking hun Limburgs dialekt. Waarom zwijgt
de kleurpartijenpers over die streek, behoudens
om de mening weer te geven van een kliekje
historische would-be patriotten.
Dit kliekje pooiers van de vaderlandsliefde eist
waarachtig deze streek op als b u i t ! Hun verzet
dient beloond met de verfransing van de Platdietsers. In België is alles mogelijk.
Waarom is De Standaard ter zake zo schuchter ?
Waarom zwijgt Verroken over deze streek ?
Omdat hij lief£?t niet herinnerd wordt aan zijn
slappe houding ten tijde van de besprekingen
van het Harmel-centrum ?
Dat men zich niet vergisse. Het vraagstuk van
de Platdietse streek zal van jaar tot jaar scherper gesteld worden. Ook wanneer de Verrokens
en Standaarden er thans over zwijgen. Aan de
heerschappij van de 10% Waalse ambtenarenkolonisators ginder en van de verfranste bourgeoisie zal een einde komen.
Omdat in de 2e helft van de 20e eeuw aan alle
kolonisering een einde komt. Aan het Algerie
frangaise. Aan het les communes de l'est fran5 ais.
Doen de Verrokens, de Standaarden en d«
Vlaamse kleurpolitiekers dit niet, dan worden ze
vervangen door Vlamingen die wel karakter
hebben.
Omdat dit in de lijn van de geschiedenis ligt.
Omdat de geschiedenis onze medespeler wordt.

Bezit gij reeds :
JAN

VAN

GENT

de historische oorlogsroman van
Ward Hermans
Paul Hardy schrijft in
« De Gazet van Antwerpen » :
« als geromanceerde evokatie van een stuk geschiedenis dezer eeuw, van
een niet te onderschatten
waarde »...
Ook

U koopt

Jongeren in Vlaanderen, dit boek leert U de
dingen kennen van het
verleden waaruit het h e den is gegroeid. Dit boek
is een brug over een kloof
van vele jaren die achter
ons liggen.
Bestel het op ons secretariaat : 82 Maurice
Lemonnierlaan - Brussel
En stort het bedrag 195 F
op
postcheknummer
:
5445.46
W.m
Jorissen,
Brussel.

\x\N brandstoffen

BENZINE - MAZOUT ENZ.
bij het v l a a m s e v e r k o o p k a n t o o r

PANRO-BENZ
Dijkstraat, 53 Oudenaarde
Tel. 055/325.97
Wij leveren over het ganse Vlaamse land.
Mooie teruggaven - getrouwheidspremie.
M a x i m u m komfort voor m i n i m u m kosten
Bij 't merk «SOMBRILLA-FLEX» werden de touwen voor
het op- en neerlaten en het schuinstellen der strippen
t h a n s vervangen door één loshangende stang met zwengel (gebreveteerd model), die toelaat alle bewegingen in
één handomdraai uit te voeren, wat praktischer is en de
slijtage van de touwen vermindert
Volledig afwasbaar en leverbaar in verscheidene pasteltinten. D koopt rechtstreeks in de fabriek.
A . JEURISSEN . C L O O S T E R M A N S & Z o n e n
Beringersteenweg • Z o n h o v e n • Tel. : ( 0 1 1 ) 1 3 2 . 3 1
%«anina

DE C E N T R A L E L U C H T V E R W A R M I N G
MET S i E R T E G E L - O V E N
K O M B I N A T I E MET OPEN HAARD MOGELIJK
(Duitse slsteeml
Natuurlijke
ot geforceerde mcbtclrcuiatle
Brandstof : mazout, kolen, eas
öpaarzaam door laser brandstofverbruik
Betrouwbaar.
„
^
gezellige bulselljke «leei
ua modernste en meest rersprelde Tcrwarmlnt to bet onltealajid.
Larak p.v.b.B. • Antnerpeo
Ookninentatle eo «todle cratls
UorkgniTCtel ISO . TeL S8.43J}
op aaiiTnuig.

®

BECO
Paardenmarkt, 20
Antwerpen
Tel. 03/32.27.12
32.04.77
Dienststations over gans
het land
Mazout
zone O
1,91
Lichte stookolie zone O
1,48
Benzine super
zone O
6,98
I\fet minimum van 1000 L
voor gans het l a n d .
Voor grootafnemers aan
onze dienststations : speciale voorwaarden.
Vertegenwoordigers
en stationsuitbaters
gevraagd
voor gans het land
Direktie :
B. van Malderghem
Steenstratelei 8
Kortrijk
Tel. 056/10937.
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Pakkende tussenkomst
Dr van Leemputten
over Vlaamse vissers
"lyERLEDEN week hebben wij reeds melding gemaakt van de
schitterende tussenkomst die onze volksvertegenwoordiger Dr van Leemputten in de Kamer gehouden heeft in verband met de noodtoestand bij onze Vlaamse vissers. Wij geven de tekst van de belangrijke interpellatie hier volledig weer.
Het bewijst weer eens met welke ernst de Volksunie de Vlaamse vraagstukken weet aan te pakken. Het bewijst eens te
meer dat de Volksunie haar volledige aandacht wijdt aan de
noden van de Vlaamse mensen. De hiernavolgende tussenkomst werd gehouden tot de minister van landbouw de heer
Heger.
' • O p d e lange b a a n ?
Meer dan een half jaar geleden heb ik de heer Mitïister verzocht, hem te' mogen
interpelleren over zijn Visserijbeleid',
we
weigeren
vooralsnog ^te geloven dat
deze interpellatie op de lange baan werd geschoven omd a t de visserij 'de heer Minister maar matig interesseert

worven kennis hen zal toelaten, samen met mij een
oplossing af te dwingen voor
de noodtoestand in de visserij.
.Voor -Wie h e t in de X.andbouwkommissie
aanbelangt
wil ik er eens aan herinneren
dat mijn adres nog steeds is
Dorp te Velzeke. Zelfs zonder uitnodiging voor parlementaire
uitstapjes
blijft

van
:

m w.

sten die onze vissers aan
gans h e t land hebben bewezen tijdens de sombere oorlogsjaren. Ik meen, dat h e t
dankbare vaderland wel een
minieme inspanning zou m o gen doen om deze voorbeeldige staatsburgers toe te laten, h u n stemrecht uit te
oefenen per brief zoals dat in
het buitenland veelal h e t geval is.
, .
Vervolgens wens ik enkele
algemene
randbemerkingen
te maken bij h e t visserijbeleid. Ik stel vast dat op de
(Irempel van de Gemeenschappelijke Markt onze Europese partners niets onverlet laten om hun visserij te
bevorderen. Ik verwijs hier
terloops n a a r het « Blauwe
Plan » in Duitsland en suggereer de Minister enkele der
daarin vervatte punten : invoeren van een vangstpremie, prijsverlaging op brandstof, intensivering van het
wetenschappelijk onderzoek.
In Nederland werkt met zeer
goed gevolg een speciaal kredietsisteem sinds 1955 ter
verbetering van de vloot. In
Frankrijk
kent men
de
steunverlening aan scheepswerven voor bouw boven 50
ton, de intrestbonifikatie op
leningen bij nieuwbouw, het

Het is vijf voor twaalf voor de Vlaamse vissers,, zoals wij dat
vroeger reeds hebben aangetoond. Wij hopen dat onze aktie
vruchten moge afdragen.

twaalf
« Crédit Maritime Mutuel >
en vooral h e t nieuwe « Plan
de Relance des Pêches »•
•

Dr. Richard van Leem[WHen.
We menen trouwens dat
hij na onze interpellatie
ruimschoot de gelegenheid
zal hebhen om zijn belangstelling voor deze tipischVlaamse nijverheid m tastbare en spoedige verwezenhjkingen om te zetten
Ik beschouw het ais een
gunstig samentreffen dat ik
thans het woord mag voeren
enkele uren nadat mijn kollega's uit de Kommissie van
Landbouw de visserij van
nabij zijn gaan bestuderen.
Ik hoop dat hun vers ver-

echter de belangstelling van
de Volksunie voor de visserijproblemen even groot.
•

Watfineer s t e m r e c h t ?

In de allereerste plaats
wens ik een lans te breken
voor de demokratische rechten van de vissers. Het is onaanvaardbaar dat een ganse
beroepskategorie totaal uitgesloten wordt van het stemrecht tijdens het verblijf in
zee. Ik houd er aan, voor de
zoveelste maal te verwijzen
naar de onschatbare dien-

Versnipperd
visserijbeleid.

Tegenover deze inspanningen in het buitenland staat
hier in België een hopeloos
versnipperd
visserijbeleid
dat gespreid is over niet
minder dan vijf departementen. Ik kan er niet genoeg de
nadruk op leggen dat alle
inspanningen voor de visserij
goeddeels
vergeefs
zullen
zijn, zolang er geen eigen
visserijbeleid niat eigen begroting wordt gevoerd, desnoods bij het Departement
van Landbouw m a a r zeker
niet meer als overtollige a p pendix die men totaal veronachtzaam en misschien

De propaganda mag zich niet
langer beperken tot een baken kooklesje a a n toekomstige
beroepsregentessen. De middelen der moderne publiciteit dienen te worden gebruikt en vooral de ganse
sector van de verschillende
belangengroepen dient daarbij betrokken : de handel,
h e t verbruik en de produktie.
Liefst dan nc« in samenwerking met de provinciale besturen.

•

Lekken i n
opvangregeling.

i.\:vnr

De afzet alleen is echter
niet voldoende, hij moet geschieden tegen lonende p r i j zen. Om deze prijzen te stabilizeren bestaat in dit land

ring op de Nederlandse d t ^ u menten stond «verse haring».
Deze 10 ton zijn over de
grens gegaan
over SluisSchapenbrug. De Nederlandse regering strafte de Nederlandse invoerder te U m u i den met 6 maanden importverbod. Mijnheer de Minister, van enige maatregel van
de Belgische instanties hebben we niets vernomen.
Deze
uitvoer geschiedde
franco IJmuiden tegen 3 F
vanaf Oostende. De dag n a dien viel de opvangregeling
op 2,60 F, Het waren dus d«
vissers die de zaak bekochten. Er is ons een visser bekend die toen 127 bennen
tegen 40 et per kg minder
moest verkopen. Dit bedrag
kan onaanzienlijk schijnen
doch men dient te bedenken

F"""

Eis voor eigen
met eigen

visserijbeleid
begroting

mm
^ ¥ * ] ^

'S';
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Talrijke vissersboten liggen aan de wal.

wel liever zou laten uithalen.
Eerste voorwaarde tot bloei
van de visserij is de afzet
van de visserij produkten. Ik
verwijt de heer minister persoonlijk niets terzake want
ik ben er van overtuigd dat
hij iedere vrijdag deze afzet
bevordert. Ik meen echter
dat hij meer en beter zou
kunnen doen. Het bedrag
van 350 000 F per jaar dat
thans aan
vispropaganda
wordt besteed is belachelijk
laag.
Dit bedrag moet met een
"eelvoud worden verhoogd.

de opvangregeling die bevredigend werkt. De conditio sine qua non van deze opvangregeling is de totale denaturatie of verwerking in de
vismeelnijverheid. Ik leg de
nadruk op de noodzakelijke
totale denaturatie. ik heb inderdaad redenen om te geloven dat er t h a n s lekken zijn.
Ik geef slechts een voorbeeld : in november 1961
werd' 10.000 kg opvangharing
omgebogen voor uitvoer n a a r
IJmuiden. Op de Belgische
dokumenten was deze ï>artij
vermeldt als «ijle opvangha-

dat Tïêf^teeds de kleine vissers zijn die het eerst de gebroken potten betalen; voor
hen is een dergelijk verlies
zeer zwaar.
De opvangregeling zou ook
moeten uitgebreid worden
tot de fijne vis zoals tong en
tarbot. In april, mei en juni ieder jaar worden grote
hoeveelheden tong aangevoerd van de Witte Bank en
elders; dagen met een aanvoer van 80.000 tot 90.000 kg
zijn geen uitzondering. Deze
(zie bladzijde hiernaast)
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^ Schandaal

in de

"k Lonen van 8¥
'A' Lekken in

partijen vis werden goeddeels opgekocht tegen 15 ft
16 F" per kg om in frigo gelegd te,worden. De grote
winsf die op deze partijen
later wordt Terwezenlijkt,
kónit noch de Tlssêr noch èt
verbroiker tea goede. Uitteeiding éxm van de opvangregeling otrt; TOor, de fijj^,
vissoorten.
? ••• *
In dtt verband menen we
dat het <^richtói van kooperatieven dient bevorderd te
worden.
• Schandaal der
mijnrechten.

vismijnen

per uur

opvangregeling

dien de maatregel van deze
minister slechts een opschorting was, moet het mogelijk
zijn deze opgeschorting weg
te werken vóór een periode
van nog 7 jaar. Ik meen dat
het visserijbeleid zo moet
gevoerd worden dat wij onbevreesd ook zonder dergelijke maati;egelen de toekomst moeten ktinnen tegemoet zien, mede dank zij de
ijver van <mze vissers. Het
wegwerken der opschorting
zou echter een gelukkige
overgangsmaatregel kunnen
zijn.
Tenslotte in verband met
visimport nog het volgende :
de vreemde vis wordt thans
aangeboden aan de pakhuizen tijdens de mijning en
vaak zelfs ervoor. Deze vis
zou slechts na de mijning
mogen toegelaten worden In
de pakhuizen want de huidige regeling laat speculatieve operaties van buitenlandse handelaars toe, ten
nadele van onze Vlaamse
vissers.

Niet tedere visser wordt
even ond als deze taaie
zeebonk. Gemiddeld bereiken de vissers slechts
de 95 Jaar.

Er is verder het schandaal
der mijnrechten. Terwijl
1,50 F per kg naar beneden.
vreemde vissers vrijgesteld
De prijs ging dus van vrije
zijn van alle mijnrechten,
markt naar opvang, enkel
moeten onze eigen vissers
door het aankondigen van 23
deze wel betalen. We nemen
vrachtwagens Deense kabelaan dat de stadsbesturen
jauw, elke vrachtwagen met
daarin een bron van Inkommeer dan 10 ton lading.
sten zoeken doch we menen
Vis aanvoeren en verkopen
dat een algemene regeling
is een zaak, vis vangen is er
zich opdringt waarbij de buieen andere.
tenlandse vissers gelijkgeDe produktiviteit in het
schakeld worden met de
visserijbedrijf is ten nauwVlaamse. Of^vgt^ngjr. <^-^^j^m^een^ fa^itqit©!|,
ste vêrbondieBs^ a ^ ^>ée t^B^
gekeerd ! Ttffiis ^volgen desstand" vaif" de vloot. Onze
Het Ja de heer minister vloot dient dringend gemokundigen van de Nederlandse
stellig
niet onbekend dat wij demizeerd te worden, zowel
visserij nauwkeurig de markt
In ons land en elders en di- tegenstanders zijn van de idt het oogpunt van de prorigeren ze htm vangsten
naar de Belgische mijnen«
waarbij ze nauwkeurig het
prijsverschil tengevolge der
mijnrechten in hun berekeningen betrekken. Ook Deense vis komt zo via Nederland
op onze markt terecht.
Ik wens hier de aandacht
t* vragen voor een ander
gevolg van de Europese Ekonomische Eenmaking. Enkele
jaren geleden heeft — naar
Oc meen — de toenmalige faciliteiten. We zijn tegen- . duktiviteit als van de veilig.j .- •• .
minister Lallemant de taxe standers ook van de facili- heid. ,
teiten
aan
vreemde
invoerZij
die
him
eigen
schip op
voor ingevoerde vis afgeschaft of opgeschorst, taxe ders. Een enkel voorbeeld zee bevaren zullen de eersten
die 2 F voor fijne en 0,50 F slechts : op 31 januari 1962 zijn om zulks te beamen. In
voor gewone vis bedroeg. Tn- — ging de vis in Oostende de allereerste plaats dienen
langlopende kredieten aan
lage rentevoet ter beschikking gesteld te worden van
onze vissers; een interest van
1 % is daarbij wel een uiterst
maximum.

toegestaan onder beding van
aanbouw op een binnenlandse werf.
• Lonen van de vissers.
Ik wens thans de aandacht
van de Minister te vragen
voor de vissers die onze
vloot bemannen. Een eerste
zaak is die van het minimumloon.
, ,
^,i
0é!^

»<!>«>

>*%»,

^apb;.-

Het is overbodig, deze
kwestie te benaèêren vanuit
een louter theoretisch standpunt. Ik heb hier bij mij een

sersgeslachten het beroep
verlaten en dat geen nieuwe
krachten worden aangetrokken. Steeds meer vissers en
motoristen trekken naar de
staatsdiensten of het baggerbedrijf. Om aan deze
toestand een einde te stellen
dringt zich een volwaardig
sociaal statuut op want de
vlucht uit het beroep vertoont een stijgende kurve.
Dit hééft klaarbijkelijk een
verdere aftakeling van de
zeevisserij tot gevolg, en
hierin zien wij de dreiging

PIJNLIJK OGENBLIK :
DE VISSER SCHREIDE

Ons zijn gevallen bekend
van vissers die op een Oostendse werf willen laten bouwen doch geen kredieten van
de Nat. Mij van Krediet aan
de Nijverheid vastkrijgen.
Anderzijds zijn gevallen bekend v. kredietverlening door
dezelfde Kredietmaatschappij voor bouw in het buitenland, bijvoorbeeld te IJmuiden. Onze kollega's uit de
kuststreek zijn zeker goedgeplaatst om dit te beamen.
We begrijpen de verontwaardiging van onze Vlaamse
scheepsbouwers
volkomen,
wanneer we vaststellen dat
kredietverlening tot 80 %
van de besomming uiteindeEr moeten vele nieuwe vissersboten gebouwd worden om de lijk moeten dienen om de
- binnenlandse
scheepsbouw
vloot te moderniseren. Daarvoor zijn dringend tussenkomsten te nekken.
We stellen dan ook voor
nodig.
dat een bouwpremie wordt

loonfiche over een periode
van 19 vaartdagen. Ik houd
ze ter beschikking van de
Heer Minister en ik ben er
van overtuigd dat hij tot dezelfde slotsom als ik zal komen, nl. dat de betrokken
visser voor zijn hard en risikodragend labeur de formidabele som van 8 F per
uur heeft verdiend. Deze
loonfiche moge de heer Minister inspireren om eens en
voor altijd afdoende maatregelen te treffen.
De sociale lasten drukken
nodeloos zwaar op het visserijbedrijf. De bijdragen voor
de R.M.Z dienen door de
reders betaald te worden
vanaf de wal, dus ook indien
er geen vangst is. Daartegenover staat in het buitenland het stelsel van toelagen
voor het uitvaren. De Volksunie wenst deze ko9.-en voor
de R M.Z. op de bruto besomming te zien becijferen. Het
is een rechtvaardigheidsbeginsel : wie veel vangt, betaalt veel; wie niets vangt
hoeft niet te betalen,
De slechte betaling en het
meer dan gebrekkig sociaal
statuut in de visserij is 'er de
oorzaak van dat steeds meer
mensen uit eeuwenoude vis-

van de ondergang van dit
beroep. Ik houd de cijfers
ter beschikking van de heer
minister.
• De schipper schreide.
Persoonlijk beleefden we
het te Nieuwpoort dat een
schipper schreide omdat hij
geen bemanning kon vinden
en bijgevolg niet in zee kon
gaan. Daaraan moet een einde komen ! De Volksunie
meent dat de eerste stap
naar een volwaardig sociaal
statuut van de vissers de invoering van de pensioengerechtigde leeftijd op 50
jaar is. Dit pensioen moet in
verhouding staan tot het
harde en gevaarlijke werk
dat op zee wordt verricht.
We menen niet. dat andere
beroepskategoriën, die alle
genieten van de 45-urige
werkweek of minder, geen
enkel bezwaar zullen aanvoeren tegen het feit dat
vissers met hun eindeloze
werkdagen en -nachten op
50-jarige leeftijd nog wat
van het leven kunnen genieten. Men wordt trouwens m
het vak zelden 55 iaar
(zi« verder blz 12)
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ANTWERPEN
Aandacht.
Vanfif 14 juli tot en met 1 augustus is het provinciaal en
het arr sekretanaat L a n t e e m .
hofstr. 28 Borgerhout gesloten.

ANTWERPEN
Let wel.
In de m a a n d augustus houdt
Relmond
Mattheyssens
geen
spreekuur.
V.M.O.
Ten voordele van de V.M O.
werd in Cafe Oude Leeren Emmer
te Antwerpen een bus gelicht die
230 P bevatte Onze oprechte dank
«an de milde gevers
AVERBODE
De werftocht in deze gemeente
kende een buitengewoon ."-ucces.
Niet alleen het grote aantal eksemplaren dat verkocht werd bewijst zulks. Ontelbare malen werd
Uitleg gevraagd over ons programma, zodanig dat er tenslotte tel- kenmale een kleine meeting uitgroeide. Talrijke personen vroegen
ons om bezoek. Een proficiat voor
onze lokaalhouder die eventjes 27
eksemplaren verkocht.
BRUGGE
Koninklijk bezoek te Brugge.
Op zondag 15 juli brengen Koning Boudewijn en Koningin Pabiola een bezoek te Brugge.
Wij verzoeken alle leden, abonnenten en simpatisanten welke
langs de doortocht wonen h u n
huizen met leeuwenvlaggen te bevlaggen.
Het « Vive Ie Rol » moet overstemd worden door « Leve de Koning ».
Brugge moet oe wij zen d a t het
een Vlaamse stad is.
De benden franskiljons
welke
van buiten de stad aangevoerd
worden, moeten van een kale reis

DE

thuiskomen
Volks 11 juli-feest.
De Vlaamse kulturele « Willem
de Deken-krmg » verzoekt ons mede te delen dat door h a a r een
Volks 11 juli-feest ingericht wordt
op zaterdag 14 juli te Sint-Ki'Uis,
in Camping Memlmc
(langs de
Malesteenweg). Bij ongunssig weder is een reusachtige tent voorzien.
Beknopt programma :
Te 14 uur ; Jeugdrally : voet
torht van ongeveer 5 km n a a r het
historisch kasteel te Male.
Ere-wimpe! en geldprijzen werden voorzien
Een
bijzondere
starttoelage
wordt toegekend pei ingeschreven
groep van 10 personen.
Alle leugdverenigmgen worden
verwacht.
Te 15 uur : Spelen voor jongeren en ouderen.
Te 19 uui : Korte herdenkingsplechtigheid en
optreden van
vlaggegroep.
Te 20 uur : Dansfeest tot 24 uur.
Medewerking van het orkest « Me.
lodienband » Spijs en drank tegen
matige prijzen is voorzien.
Wij bevelen graag dit 11 julifeest aan. Onze leden, abonnenten en simpatisanten zullen door
hun aanwezigheid dit nieuw initiatief steunen.
(( Er zijn geen Belgen... »
Dr. Paardekooper werd spreekverbod opgelegd doch zijn gebundelde radiocauserien zijn verkrijgbaar in h e t sekretariaat, R. Van
de Voorde. WoUestraat 45, Brugge.
Prijs : 20 P -f 1 P eventuele
verzendingskosten
EV^RE
• Arrondissementsvoorzitter A. Van
Malderen mocht terecht onze vergadering van 27 juni in Evere historisch noemen. Het waa aldaar
de eerste sedert h e t einde van de
oorlog. Na een uiteenzetting over
de noodzakelijkheid van onze partij kregen de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen. Het gehalte van deze vi-agen
bewijst dat de aanwezigen zeer

BESTE WENTELPOORT

goed beseften voor welke belangrijke opdracht de bewuste Vlamingen t h a n s staan. Op h e t einde
van de bijeenkomst werd aangekondigd d a t er in Evere in de
m a a n d november een grote openbare volksvergiadering zal belegd
worden.
HAREN
Onze propagandisten bereikten
in Haren een gemiddelde verkoop
van 15 bladen per man, toen ze
er zich op zaterdag 30 jimi aanboden.
De opmerkingen van de Haren a a r s over
hun
franskiljonse
stiefmoeder, de stad Brussel, bevestigden h u n verlangen om eender hoe verlost te worden van
wurgende greep van Brussel.

HERNIEUW UW
ABONNEMENT
HERENTALS
Overlijden.
Wij hebben vandaag weer een
van die schone mensen uit de oude garde, ten grave gedragen : de
vriend Leonard G€ens, van ons
heengegaan in zijn 79ste levensjaar.
Hij was in de jaren 1906-14,
medestichter van
de Kristene
Werkliedenbond, medestichter en
bestuurslid van de vakbond der
schoenmakers en toen, in 1909,
h e t eerste Gildenhuis in de Kempen te Herentals tot stand kwam,
werd hij de eerste beheerder en
b r a c h t deze werkersburcht
tot
grote bloei. I n de toen h a r d oplaaiende Vlaamse strijd stond hij
in de voorste gelederen.
IMPE
Te Impe vond verleden week de
traditionele 11 juliviering plaats
met een H. Mis waarin een kanselrede van E.P. Van Daele en orgelspel door Wies Pee.
Buiten de kerk werden toespraken gehouden door Denis de Pauw
die een warme oproep deed tot
zijn dorpsgenoten om 11 juli te
gedenken, door Toon van Overstraeten die het bij de historiek
hield en door Wim Jorissen die
de aktualiteit
behandelde. De
plaatselijke burgemeester
achtte
h e t nodig de veldwachter opdracht
te geven een leeuwenvlag te verwijderen wat in 1962 een zeker
doodsvonnis betekent voor dergelijke dorpspotentaten.
GENT
Ieder abonnent wordt lid !
Dit weze h e t eerste doel voor
einde 1962. Inlichtingen bl] dienst
organisatie en propaganda : G. De
Kee, Struifstraat 5, te Gent (vanaf 1 oogst G e n t s t r a a t 1155, t e St.
Amandsberg). Wie bez»ek wenst
te ontvangen van een onzer propagandisten wende zich eveneens
n a a r bovengenoemd adres of wende zich rechtstreek de eerste
woensdag van de m a a n d n a 20 u.
n a a r lokaal Roeland, Kruisstraat
3.
Steunzegelaktie : Koken kost
geld. Help ons de nodige fondsen
te verpamelen door Uw maandelijkse kleine bijdrage. Onze propagandisten komen
maandelijks
bij U met steunzegels.
Het distriktbestuur houdt eraan
zijn leden zo dicht mogelijk te betrekken bij zijn werking. Alle
voorstellen of opmerkingen zijn
d a n ook welkom. Stel u hiervoor
in verbinding met onze sekretaris
E. Dellaert, Holdaal 32, Gent (tel.
22 24.27).
Wij beschikken ook over een
dienst « Abonnenten onder b a n d ».
Wie geen postabonnement
kan
nemen kan zich wenden tot Roeland Van Hecke, Van Hulthemstraat 98, Gent. Het blad zal uiterlijk de m a a n d a g bij U zijn.

A. JEURISSEN-CLOOSTERMANS
BERINGERSTEENWEG • ZONHOVEN
T E L : (011)132.31

HEKELGEM, ESSENE.
TERALFENE
Op 15, 15 en 16 juli vinden de ,
prachtige
zomerfeesten
plaats
van de V.O. « De liceuwkens » in
de lusthovingen van dhr. Pr. Van
Schuerbeek. Ze worden opgeluiste-d door de orkesten Peter Philips en IJiasc XJerwey, Tevens tre-

den op : de T.V. ster Pascals Gay,
Tienervedette Lee Sester, evenals
Dany Rochin en Gregory Multy.
GENT-EEKLO
V.M.O. nieuws.
Openluclitmeeting
St.
Amandsberg.
Na de H. Mis van 9 uur stond de
V.M.O.-Gent klaar voor h a a r zoveelste meeting die ditmaal gehouden werd a a n de kerk van h e t Heilig Hart. I n een korte uiteenzetting schetste K. Van D a m m e h e t
doel en de noodzaak van de
Vlaams nationale partij, de Volksunie, wees op de tekorten van de
bestaande partijen, h u n misleidende taktiek, e n - h e t gebrek a a n
verantwoordelijkheidsgevoel.
Een zelfde waarschuwing volgde
op de openluchtmeeting te Gentbrugge die n a de H. Mis van 10
u u r 30 gehouden werd.
De instemming die spreker bij
de toehoorders vond zal zeker de
enkele
gemeente-politiekers
die
meeluisterden, even doen nadenken hebben.
I n beide gemeenten St. Amandsberg en Gentbrugge werd nog een
half uurtje gekolporteerd en door
onze militanten groep 60 n u m m e r s
verkocht.
Volgende tocht.
Op zondag 15 juli openluchtmeeting te Hamme, n a de mis van
8 uur en 10 uur 30. Vertrek a a n
de Roeland om 7 uur 45. Zondag
22 juli openluchtmeeting en kolportage te Oostakker, vertrek a a n
de Roeland om 8 uur.
Oproep.
Oud papier, postzegels, sigarenbandjes, chromos enz. worden met
dank a a n v a a r d op adres K. Van
Damme, J a n Verhaegenwijk 36, te
Merelbeke. Op zelfde adres verwachten we ook enkele gegevens
betreffende uren van de H. missen
op de gemeenten, waar we de
reeks openluchtmeetings die tot nu
toe veel succes kenden, graag zouden voortzetten.
Doe ook eens iets en l a a t ons
de meest geschikte uren kennen.
Steun a a n de V.M.O.
I n lokaal Tijl, Elisabethlaan,
Gent, dicht bij St. Pieters statie,
s t a a t een kollektie bus, van de
V.M.O., eveneens in lokaal Rubenshof, Borluutstraat, in de omgeving van het stadhuis. I n voornoemde lokalen en in het Vlaams
huis Roeland kan m e n ook Volksunie - Federalisme stylo's kopen,
ten voordele van onze kas.
Muziekkapel.
Na het verlof vangen we opnieuw a a n met de muzieklessen.
Wie spelend lid van de wordende
V.M.O. muziekkapel G e n t worden
wil, gelieve n a a m en adres op te
geven a a n K. Van Damme, iedereen is welkom in ons midden.
Vlaamse vriendenkring Gent.
De vorige m a a n d pas gestichte
vrienden-kring
vergaderde
op
nieuw onder voorzitterschap van
de heer Noppe, op zaterdag 7 juli.
Het werkingsverslag voorgelezen
door de sekretaris Jef Mercelot.
gaf een terugblik op h e t reeds gepresteerde in de loop der enkele
weken die n a ons liggen Zoals
men weet heeft de vriendenkring
zich als doel gesteld, financieel
en raadgevend hulp te bieden a a n
h e t V.N.J. en de V.M.O. gezonde
ontspanningsgelegenheid te scheppen voor zijn leden behulpzaam te
zijn voor h e t inleggen van autobussen bij elke Vlaamse gebeurtenis, en intens aan de partijwerking mee te helpen. Wie meer
daarover vernemen en toetreden
wil, k a n steeds inlichtingen daarover bekomen bij Jef Noppe. Beukelaarstraat 33, Gent, tel. 26.15.11.
GRUITRODE
Tijdens de laatste weken werden verschillende activiteiten ontplooid door deze afdeling. Er werden Volksuniebladen uitgedeeld te
Bree. Houthalen en Eksel.
Meerdere nieuwe leden en abonnementen werden gemaakt door
de plaatselijke propagandisten en
een grondig afgewerkte plaktocht
werd gehouden ter gelegenheid
van de vliegmeting te Kleine Brogel.
LEUVEN
Dienstbetoon.
De 2de m a a n d a g der m a a n d
h o u d t Daniel Deconlnck zitdag te
Tervuren, lokaal c De Toekomst »

Hoornzeelstraat 6 van 19 uur tot
19 u u r 30. •
Leuven lokaal « CristaJ. », Parijsstraat 12 v a n 19 u u r 30 tot 20
uur.
H a a c h t lokaal « De fWielewaal »
Wespelaarsteenweg van 20 ma 30
tot 21 uur. •
De 2de m a a n d a g der m a a n d
houden Dhr. Segers en Pelgrims
zitdag te Baal bij Vos Gustaaf,
Palingstraat 2 van 19 u u r t o t 19
uur 30.
Wespelaar « De Boos » bij
Heymbeeck, Grote b a a n van 20
uur tot 20 u u r 30.
RELEGEM
Een tocht m e t verkoop van ons
blad heeft plaats op saterdag 14
juli.
Bijeenkomst a c h t e r d e Vlaamse
Schouwburg (Lakenstraat) te 14
u u r of te 14 uur 30 a a n de kerk
van Relegem. We verwachten dat
zeer velen a a n dit belangrijke
werk zullen deelnemen.
VOLLEZELE •
Deze uithoek van h e t arrondissement Brussel kreeg op zondag
8 juli bezoek van onze Brusselse
propagandaploeg, die er h e t goede weer bra<;ht en een flink aantai bladen verkocht.
Opvallend
was de ontevredenheid die hier
bij de landboowers heerst en die
h a a r oorsprong vindt in hUn woed e n d besef d a t er tn ons l a n d geen
ernstige landbouwpolitiek
wordt
gevoerd. Ook tot de boeren begint
h e t door te dringen d a t de traditionele politiekers meer a a n d a c h t
besteden a a n de m a n i e r waarop
ze de Kongolese geldverspillende
hansworsten m e t ons geld verder
schoon verteer k u n n e n laten maken d a n a a n de problemen, waarmee bepaalde mensen in ons land
worstelen. De politiek, welke hier
gevoerd wordt, is er een van de
hak op de t a k en van « wie het
luidste
schreeuwt wordt
aanhoord ». Alleen onder de druk van
een jonge partij k a n die versleten
liberale politiek
worden opgedoekt.
OVERLIJDEN
Te Steenokkerzeel overleed op
4 juli mevrouw L. van de Venne.
Wi] bieden de naastbestaanden
onze uitdrukking van kristelijk
medeleven aan.

ZOEKERTJ
Regentes
kan aan
leerlingen
van h e t lager middelbaar onderwijs bijlessen geven In wiskunde
en n a t u u r k u n d e om deze voor te
bereiden o p volgend schooljaar of
op herkansingsexamen.
Telefoon
33.13.30.
«Verkoopkantoor - Panro-Benz»
(benzine, mazout, enz.) verlangt
in kontakt te komen m e t flinke
medewerkers in gans h e t Vlaamse
landsgedeelte
voor de
verkoop
van brandstoffen.
Schrijf
heden nog a a n cms
adres : Dijkstraat 53, Ouden.^arde
Tel, 055-325.97.
Juffr. 33 j . goed voork. ontw. pr.
Antw. wenst kennism. m e t Vlaamsvoel, heer (ma.T. 43 ].). Schrijven
bur. blad 132
Flinke vijftiger
volledig blind,
wonende te Gent en voca- h e t
voor h e t ogenblik werkende te
Brussel zoekt plaats aJs telelonist of ander passend werk.
Schrijven bureel blad n r 131.
Goede verdienste voor vrouw
thuis, geen
bijzondere
kennis
geen werk, moet h e t merendeel
van de dag thuis zijn
Schrijven
:
Bingstraat
29,
Hamme. Antwoord verzekerd
Bediende, 53 Jaar. om zijn overtuiging nu nog tn 1962, gebrood.
roofd. zoekt passende werkgelegenheid als bediende of eventueel magazijnier. liefst omgeving G e n t
Schrijven bureel
blad letters
M.V.P.
Vlaams aatlonallst vader T M I 6
kinderen zoekt plaats al« ohauffeur of magazijnier liefst omgerlng Q e n t • Kortrijk of Brugge.
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Boerenkrijg en roerisme
EIGEN
SCHOON
Dat de Boerenkrijg tegen de franse sanskulotten zich vooral in het
Kempenland afspeelde is
ons allen bekend; wel niet
het minst door
vader
Conscience's boek dat we
in onze jeugd hebben verslonden.

Nieuw vlaams huis
Te Antwerpen werd zoaLs wij reeds uitvoeriger meedeelden onlange het nieuwe Vlaams Huis Peter Benoit geopend onder direktie van de heer Stappaerts. De inrichting werd helemaal
vernieuwd en beantwoord ten volle aan de vereiste sfeer van
een dergelijke instelling.
Het Vlaams huis Peter Benoit zal in de toekomst het trefpunt
te Antwerpen zijn van alle Vlaams Naionalisten die een echte
Vlaamse omgeving en sfeer vinden zoals dat trouwens voor de
oorlog ook het geval was. De foto toont ons een beeld van de
smaakvol ingerichte schenkbank.

PARLEMENTAIRE VRAGEN
WEDDEN VAN
ONDEROFFICIEREN
Mr. D. Deconinck stelde
volgende vraag :
Op het ogenblik heerst
er een groot onbehagen in
de kringen van onderofficieren - specialisten, wat
hun moreel en rendement
ongunstig beïnvloedt. Dit
is het gevolg van het bekendmaken van de nieuwe weddeschalen waarbij
de specialisten - premies
afgeschaft worden.
Kan de heer Minister
meedelen welke de redenen waren die geleid hebben tot het instellen van
die premie, waarom deze
redenen niet meer bestaan
en welke de nieuwe beweegredenen zijn die tot
afschaffing hebben
geleid ?
Is het waar dat de nieuwe weddeschalen de verlijking niet kunnen doorstaan met de overeenkomende in Nederland geldende weddeschalen, noch
In absolute cijfers, noch
rekening gehouden met de
levensduurte ?
Is het waar dat voor de
onderofficieren - specialisten en vooral voor de
kategorie van
hooggeschoolde specialisten het
nieuwe stelsel van weddeTerhoging zonder premie
een netto verlies betekent
d«t tot 400 a 600 F per
maand
oploopt,
indien

Dat die vrijheidsstrijd
in Oost-VIaanderen uitbrak, is misschien minder
algemeen geweten. Op 12
oktober 1798 begon hij^
helaas te vroeg, tussen
Gent en Dendermonde :
vooraleer de
voorziene
plannen voldoende waren
uitgewerkt, braken dienstweigeraars de verzegelde
kerk van Overmere open
en luidden de grote klok.
Het
vroegtijdige alarm
sloeg van dorp tot dorp,
de opstand der moegetergden laaide naar het Waasland, Klein - Brabant en
de Kempen; het heroïsch
en bloedig drama was ingezet.

en publikaties over de
wanhopige strijd
tegen
de verdrukking uit het
Zuiden.

heeft men er ook het Boerenkrijg - museum, boven
het gemeentehuis aan de
grote baan van Gent naar
Dendermonde. Onderpastoor Penne heeft er een
merkwaardige
dokumentatie verzameld : oorspronkelijke
stukken,
handschriften,
wapens,
munten, gebruiksvoorwerpen uit die tijd, boeken

Dit museum dienen de
Vlamingen niet alleen als
een toeristische bezienswaardigheid
nabij
het
Donk-meer, de eendenkooi
en de bedevaartplaats te
beschouwen, maar ook en
vooral als een getuigenis
van
ons eigen
onverA'reemdbaar verleden.
S.E. - G e n t

Paler CallewaerI

Hieraan
herinnerde
reeds te Overmere het

PARLEMENTAIRE V

geen rekening wordt gehouden met de vrijwaringsclausule en dat h u n
wedde aldus voor meerdere jaren blijft stagneren
niettegenstaande bevordering in graad of door
dienstjaren,
daargelaten
de aanpassing a a n de index die geen werkelijke
verhoging betekent ?
Meent de heer Minister
niet dat zulks indruist tegen de uitdrukkelijke belofte dat de verworven
rechten en vooruitzichten
van loopbaan zouden geëerbiedigd worden zodat

hier van een soort kontraktbreuk kan gesproken
worden ?
Werd de senaatscommissie van landsverdediging voorafgaandelijk in
kennis gesteld en om h a a r
advies gevraagd in zake
de vermelde beslissing van
wedderestructuratie ?
Is het wel gepast dat op
het ogenblik v. d. bekendmaking van de afschaffing
der premies een actie wordt
ondernomen met 't oog op
'n normale aanwerving van
kandidaat onderofficieren
specialisten ?

W a r m aanbevolen
en te bestellen bü
het Hoofdsekretarlaat
van de VOLKSUNIE
Maur. lemonnlerlaan 82
BRUSSEL 1

de Brochures :
DE POLITIEKE PARTIJEN
en de VLAAMSE BEWEGING, door Mr. F. VAN
DER ELST
VEERTIG JAAR VLAAMSNATIONALISME
...
LESSEN UIT HET VERLEDEN, door H. B. . . .
KULTUURAUTONOMIE
VOOR VLAANDEREN EN
WALLONIË, door Mr. F.
VAN DER ELST
ZO DACHT HET VLAAMSNATIONALISME, ZO
DENKT HET

Brigands - gedenkteken
van Alois de Beule, in 1898
bij de honderdste verjaring
opgericht.
Thans

10 F

STANDPUNT VAN DE
V.U
FEDERALISME DE OPLOSSING
BALANS VAN EEN JAAR
HONDERDVIJFENTWINTIG
JAAR VERFRANSING IN
AGGL. EN ARR. BRUSSEL
H. Aelvoel

10 F
5F
20 F

50 F

Bij storting van het overeenkomstlg bedrag op de pottrelcening

20 F

5445.46

10 F

van

20 F

Wim jorissen
Brussel

30 F

duidelijk vermelden op het
wenst worden,
•trookïe welke brochures ge-

50 JAAR PRIESTER
14 juli 191;i was voor Pat«r Callewaert de dag van
zijn Hooglied. Toen werd hij tot priester van God
gewijd in het Dominikanenklooster te Leuven. Hoogste waardigheid voor een mens, hoogste verantwoordelijkheid ook tegenover God en tegenover het volk
waarin de priester zijn levenstaak moet vervullen.
Welke priester heeft gedurende deze vijftig jaar
zijn taak volbracht als Pater Callewaert ? Hij werkte,
predikte en schreef. Hij was in de eerste plaats priester van zijn volk, de goede herder, de barmhartige
Samaritaan. Daarenboven was hij de trouwe Vlaming
die over dat volk al de gaven uitstortte van zijn rijke talenten, die samen met dat volk streed en leed
tot verbanning en kerkerstraf toe.
Daarom is het zo jammer dat hij juist nu op zijn
ziekbed ligt geveld en zijn gouden priesterjaar niet
met de welverdiende luister zal kunnen vieren, hij die
altijd zo gesteld was op de luister van Gods Huis.
Wij wensen Pater Callewaert, niettegenstaande
alles al het beste toe op deze voor hem schone herinneringsdag. Moge de goede Meester hem spoedig
genezing brengen.
Dr Leo Wouters.
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TWEE AMENDEMENTEN BIJ
TWEEDE ONTWERP GILSON
(vervolg van blz 3)
Het mag ook niet zijn dat
het beroep op sociale sekretariaten en bedrijfsgroeperingen die een praktische noodwendigheid zijn geworden
door de kompleksiteit der
wetgeving, aanleiding zou
kunnen worden om de wet te
omzeilen.
Verder zijn de werkgevers
en hoofden van bedrij f s- of
handelsondernemingen
onderworpen aan heel wat verplichte publikaties, kennisgevingen en formaliteiten tot
zekerheid van het publiek of
van hun personeel.
Die voorschriften bereiken
hun doel niet en hinderen de
vrijheid van taal wanneer
men het gebruik van de
streektaal niet oplegt of tenminste voorrang verleent aan
de taal van de streek. In alle
geval is het onverantwoord
dat de Staat die zoveel reglementeert om machtsmisbruik
te voorkomen, hier aan zijn
emanciperende
rol
tekort
schiet door de taaldwang te
laten voortwoekeren waar h i j zelf aan die burokratische
evolutie de eerste stoot geeft.
Gelijkaardige beweegredenen en beschouwingen gelden
ook voor de algemene voorwaarden van zgn. toetredingokontrakten en algemene
voorwaarden die de individuen binden zonder dat elk
voor zich steeds bij machte is
het gebruik van zijn taal te
kunnen bedingen en aldus bij
gebrek aan taalkennis dik-

tootettö

pleegsters, enz. waarop wordt
beroep gedaan door de staat,
aan de taalwet zouden onderworpen worden.
Het geval is vooral belangjrijk voor de dokters in verband met verplichte verzekeringen of behandeling op last
van de overheid zoals dit
t h a n s veel voorkomt. Het
Vlaams Komitee voor Volksgezondheid en het V.V.O. hebben op dat gebied hele dossiers opgesteld. Vele dokters
door de overheid aangesteld
treden meer op als veeartsen
dan als dokters.
De zaak is ook van belang
voor de ingenieurs en architekten in verband met open-

Volksvertegenwoordiger
D. Deconinek
ivijls het slachtoffer wordt.
De staat komt zoveel tussen met administratieve r e glementeringen om het individu te beschermen. Het t a a l gebruik is hiervan een belangrijk acpekt d a t men niet
mag voorbijgaan (onbekendheid met de algemene voorwaarden, van fakturen, verkoop en financieringskantrakten, polissen, enz.) .
Tenslotte is zulks ook in
grote mate het geval voor het
taalgebruik in de bedrijven.
Men is niet steeds zo vrij zich
individueel aan taaldwang te
onttrekken. Als werknemer is
men soms verplicht zekere
arbeidskansen te baat te n e men op straffe van onttrekking der werkloosheidsvergoeding, zonder dat men de
taaiexceptie kan inroepen.
3 . Dokters of Veeartsen.
Een derde punt geldt de
medewerkers van de openbare besturen en diensten, die
ze zelf aanstellen, welke ook
de wijze van vergoeding weze. Bedoeld wordt dat ook de
dokters, veeartsen, experten,
architekten, ingenieurs, ver-

RECHTEN VAN DE MENS

]}

hm
Zuiver Hop en Mout
Het echte Vlaamse Bier

Volksvert. Mattheyssens
stelde volgende vraag :
Aan de heer Vermeylen
Minister van Justitie, op
21.6.62.
Mag ik van de heer Minister vernemen of de Belgische Regering, verzocht
werd voor 9 juli 1962, aan
het Secretariaat van de
Europese Commissie voor
de Rechten van de Mens,
te Straatsburg, haar standpunt te bepalen ten aanzien van de ontvankelijkheid der onverenigbaarheid
met artikel 10 van de Conventie van de Rechten van
de Mens.

bare werken, aanlegplannen
en ruimtelijke ordening. En
niet het minst voor de notarissen !

diensten of van diensten
waar het door burgerlijk personeel kan vervangen worden,
werd overbodig geacht.
De zaak .is nochtans zeer
belangrijk : er werken rond
de 35.000 militairen in bestuurlijke diensten, twee maal
zoveel als het leger te velde.
Later zal hierop teruggekomen worden om door tussenkomst van de Vaste KommicGie voor Taaltoezicht de
afbakening te verwezenlijken
tussen de bestuurlijke diensten aan de algemene taalwet
onderworpen en het personeel dat aan de bijzondere
taalwet van het leger is onderworpen.

4. Burgerlijke diensten v a n
Landsverdediging.
Het leger wordt beheerst
door de taalwet van 3 juli
1938, maar al de andere
diensten van landsverdediging zijn aan de gewone taalwet onderworpen.
Een amendement om alle
militair personeel dat bestuurlijk werk verricht ten
zelfden titel aan de taalwet te
onderwerpen al» het burgerlijk personeel van dezelfde

Alarm voor de vissers
(vervolg vaa blz. 9)
Indien dit TOlwaardig sociaal statuut niet spoedig
wordt verwezenlijkt en indien de veel bestudeerde, veel
besproken en vaak beloofde
pensioenregeling niet spoedig tot stand komt, dan
wordt de toestand van onze
Vlaamse zeevisserij op korte
tijd rampzalig. In december
1961 — toen we deze interpellatie hebben aangevraagd
—< lagerï dagelijks gemiddeld
elf schepen aan de waJ in een
enkele haven.
Dit is geen maximum en er
zijn weinig dagen op het
jaar dat men niet zes a zeven
schepen tenminste in de
hoek ziet in een enkele h a ven.
Ik weet niet of de heer Minister bij zijn drukke bezigheden tijd heeft om n a a r de
Nederlandse
uitzendingen
van de Belgische TV te kijken. Moest dit wel het geval
zijn, dat had hij wellicht een
TV-reportage over de visserij
enkele weken geleden kunnen volgen. Dan zou hij —
samen met honderdduizenden kijkers in het land en
wellicht ook daarbuiten gehoord en gezien hebben hoe
de Vlaamse vissers hun t e leurstelling en hun opge
kropte woede over de gang
van zaken in h u n bedrijf
lucht gaven. .
Lang genoeg heeft men de
vissers beschouwd als een
stukje folklore gedurende de
vakantiemaanden. Zij zijn
daarmee niet gediend, zij
willen eindelijk beschouwd
en behandeld worden als

Alle kenners en fijnproevers van dutts bier,
liefhebbers van • stimmungsorlcesten >
vinden elkaar terug In het

Het is een hard labeur en werk vol gevaren, h e t vissersleven.
Maar al te dikwijls brengen de kranten berichten over een
noodlottige afloop.

mensen uit een harde maar
voor het land zo noodzakelijke nijverheidstak.
De Volksunie verwittigt u
uitdrukkelijk, heer minister.
Indien gij niet vlug, zeer vlug
afdoende en volledige m a a t roepelijk de ondergang van

Verwezenlijk •
U w plannen
•
door de

•
:
:

AFRIKAANSE 1
LOTERIJ
1
•

DORTMUNDER THIERBRAUHOF
(OBERBAYERN)

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

•
•
EEN HOOG LOT
•
VAN 5 MILJOEN
•
! Per biljet : 100 F
: Per tiendebiljet 11 F
*
1
Trekking van de
:
1 0 e tranche :
Maandag 2 3 juli.

:
:
•
•
;
:
;
•
i

[••.•.•....•........•.•.•.....n.i.»^

onze zeevisserij nabij gebracht. Vooraleer het zo ver
is, vooraleer
vanop onze
schepen
het
S.O.S.-sein
weerklinkt, wensen wij n
plechtig te bezweren, t h a n s
dadelijk het nodige te doen.

^^S^

HERMES

fe^S

SCHOOL

^'—-^
54 Zuidlaan
211 M. Lemonnierlaan
Tel. 11.00.33
Brussel
•
Volledige sekretariaatkursus
In twee jaar.
•
Steno- en
daktylografie
In vier talen.
Boekhouden
Sociale wetgeving
Moderne talen
Handelscorrespondentie
De school waar Vlamingen
zich thuis voelen.
•k
Beter en voordeliger
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Y. U. KOERS TE WELLE
• De weerman Is z ^ e r van de Yo&sunie » zei ons iemand toen
wij verleden zaterdair te Welle toekwamen. En inderdaad het
bleek dat onze koers, de eerste grote prijs van het weekblad
de Volksunie daarboven ook supporters had gekregen en door
h e n met h e t beste weer van de almanak werd bedacht. Welle
•tak in een zondags kostuum en met Welle heel de omgeving.
Waar de koers voorbijkwam hadden de mensen de vlag buiten gestoken. Heel het land van priester Daens was in feeststemming. Te Welle zelf gaf de reuzetent op het Dorpsplein,
de spandoeken voor vertrek en aankomst en de muziek van
twists en ^ladisons die uit luidsprekers galmde, de man met de
rrote mand geroosterde erwten en de frisco-leurder een kermisstemming aan het dorp.

Audenaert
overwinnaar

schitterende
na
pedaalhreuk

In en om Cafe Cambrinus
kon men
dat rumoerige
spektakel beleven dat men
altijd kan zien op plaatsen
waar koersen verreden worden. Renners die zich kwamen laten inschrijven met
h u n veelkleurige truien,, h u n
witte tassen met mondvoorraad, en de supporters die ter
dezer gelegenheid vanwege
h e t warme weer in zomerkledij waren. Al die mensen
met zondagse gezichten achter schuimende bierpotten,
ook al vanwege de warmte,
gaven een blij uitzich aan
Welle.
Frans Bosseloo gaf het
vertrek en als zovele bolleden stoven de renners h e t
lange lint van de baan op, 'n
baan die leidde langs zovele
schone Aoi^lsj^i^-^ye^'
sagpige heuvels en zovele groepjes mensen die buitengekomen waren om de renners
en de karavaan te begroeten
en toe te juichen. De boeren
die van hun veld gekomen
waren, de arbeiders die in de
erbergen 'n pintje gaan drin_
ken waren of in h u n tuintje
wat zaterdags werk deden,
de huisvrouwen met hun
voorschoten, d* jonge meisjes met zomerse kleren, de
zonnekloppers in open hemd
aan wie men h e t w) kon zien
dat h e t n u eerst echt zomer
geworden was, al deze gewone Vlaamse mensen hebben daar in dat schone land
van priester Daens de kleurige karavaan van de Volksunie-koers met blijheid begroet. Zelfs de dorpsveldwachters en de gendarmes
die overal de baan vrijhielden (deze mensen hebben
d a t voortreffelijkk gedaan)
staken h u n hand omhoog als
de mikrowagen van de V.U.
voorbijkwam.
En als pijlen schoten de
renners over de wegen. De

eerste ontsnapping gebeurde
toen Nicole Ghijsels, de vedette van de dag, en renner
uit Welle zelf afkomstig, aan
de haal ging. De Wellense

GEESTRIFT I N L A N D
V A N PRIESTER DAENS
rermer heeft het leeuwenaandeel van de premies in de
wacht gesleept en het eerste
gedeelte van de koers stond
voUedig in % teken van zijn
overwicht. Was h e t <ïe premiezucht of was het om de
V.U.-koers een uitzonderlijk
gehalte te geven ? Dat is een
vraag die Nicole Ghijsels al-

-¥REPORTAGE
door

Staf de Lie

-¥•
leen kan oplossen. Zijn poging werd gevolgd door een
ontsnapping die onder impuls van streekrenner Van
den Borre plaats vond en die
de beslissende bleek te zijn.
De Limburgse en Franssprekende kampioen kwam zich
in het debat mengen. Hij
wilde nooit de leiding overnemen, m a a r
wilde zich
blijkbaar met de « Flandriens » meten als voorbe-

De overwinnaar in de bloemen Van links naar rechts • Frans Bosseloo,
•enator Dlependaele, Pol Martens, renner Audenaert, MeJ. Diependaele,
onze redakteur Staf de Lie en volksvertegenwoordiger De Coninck.

reiding op h e t Nationaal woordiger de Coninck aan pagandawagen loeiende stem
kampioenschap der nieuwe- de aankomstlijn stond om de van Toon van Overstraeten
lingen, hij heeft echter aan renners geluk te wensen.
in de oren gehad die het
de lijve kunnen ondervinden
maar steeds had over « De
Renner Audenaert is een
wat Vlaamse spierkracht be- simpatieke jongen (al de Volksunie, het best ingelichtekent en eindigde op de deenemers
zijn
trouwens te onafhankelijke weekblad
derde plaats waar hij blijk- simpatiek, hoe kan het an- van de Vlaams Nationale
baar meende eerste te zullen
ders ?) en toen wij hem partij ». Over die mikrowakunnen eindigen.
even spraken na de a a n - gen met het vege lijf van
Toen kwam een andere komst verklaarde hij echt Toon van Overstraeten, kunstreekrenner op h e t voor- verheugd te zijn aan de V.U.- nen wij trouwens nog een
plan : Rene Schelfhout die koers te hebben deelgeno- plezante anekdote vertellen :
toen die op zeker ogenblik
samen met
Ghijsels het
voorbij een boederijtje kwam
koersbeeld heeft beheerst en
liep de pachter naar buiten
van de wedstrijd een gevecht
en de man n a m waarempel
heeft gemaakt dat op gebied
zijn klak af, net of de provan strijdlust niet moest oncessie met het Heilig Sakraderdoen voor wat beroepsment kwam voorbij
renners ten beste geven. Wat
zij daar ten tonele gevoerd
>ia de koers is er te Welle
hebben zou hen door geen
nog lang feest gevierd. Ze
kampioen van België worden
kunnen daar trouwens pronagedaan, verzekerden ons
gramma's ineensteken die er
kenners van het vak. Bij iemogen zijn. 's Morgens was
dere ontsnappingspoging waer een H. Mis opgedragen
ren die twee er als wolven
ter ere van priester Daens
bij, wolven dan die de strijd
die in de streek en ver buigeleid hebben.
ten als een heilige vereerd
Het boeiend slot werd echwordt.
ter geleverd door de eindoverwinnaar welke we spefcn 's avonds, nadat de varciaal niet hebben vernoemd
kenskorteletten met fritten
in onze voorgaande beschrijgenut waren vond de Gulving om zijn prestatie nog
densporenviering plaats in
meer luister bij te zetten.
de tent met het optreden van
Maar wat Audenaert van
jeugdmuziekkapellen, vendeBeveren-Waas heeft verweliers en viaggezwaaiers en de
zenlijkt na een pedaalbreuk is
felgesmaakte toespraak van
werkelijk paarden werk gevan Pater van de Walle, om
weest (iets van de nieuwe
uiteindelijk uit te groeien tot
aarde zegde ons een Welleeen uiterst gezellig samenn a a r ) . Na een krachtenslozijn met dans onder de muFoto
bovenaan
:
de
sprint
en
pende achtervolging gelukte
ziek van het orkest van Stan
hij er in vijf weglopers bij te hierboven, renner Audenaert, Filips Welle heeft een voorde overwinnaar.
halen en hoe hij erin slaagbeeld gegeven dat navolging
de de overwinning op die
verdiend in Vlaanderen en
harde tegenstrevers te behadat de Volksunie veel simpamen. Hij was er naartoe gelen is een geschiedenis van
tie bijgebracht heeft
komen samen met zijn vader
onmenselijk labeur, een geomdat de prijzen hem erg
De mannen van de V U. in
vecht op leven en dood met
aanlokkelijk waren. Hij verWelle verdienen een warme
de pedalen, een geschiedenis
klaarde tot nu toe nog maar
proficiat van heel de partij.
van stof, hitte en zweet.
weinig van ons weekblad af
Intussen hebben deze h a r Maar dolblij kon deze rente weten « maar nu ik uw
de werkers het proetramma
ner de palm in handen nekoers gewonnen heb » zegde
voor volgend jaar reeds in
men
overhandigd (samen
hij « weet ik er al veel meer
grote lijnen vastgelegd en
met de nodige zoentjes) door van >. « Kimnen wij geloven»
wij kunnen reeds verklappen
de lieftallige dochter van ondachten wij bij opszelf, de dat er een koers voor liefze senator Diependaele die jongens hebben al de tijd de hebbers uit de doos zal kosamen met volksvertegenuit de mikro's van een promefi.
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In de streek rond Parijs
konden
de weinige
kijkers
van
dat ogenblik vanaf 1935 regelmatig de uitzendingen
volgen.
Ter
gelegenheid
van de
Wereldtentoonstelling
1937 kon men
voor
het eerst aan het pub'iek
televisiebeelden
tonen
ter grootte
van
1 mS. Vanaf 193S werd
dagelijks
uitgezonden
via de nieuwe
zender op de Eifeltoren

TVGESCHIEDENIS
IN LIJNEN
Vandaag is het
lelevisie-toeslel
tin van die vele apparaten,
waarover een moderne
woning
besildkt. De scholen maken
stilaan
meer en meer gebruik
van dit
medium
voor het onderwijs
van
onze jeugd, en in bepaalde
takken van de industrie
is televisie
een verworvenheid.
Wat eens een
tloute droom was, behoort
vandaag tot de
standaard-uitrusting
van het gewone dagelijkse
leven.
Ook hier is de overgang van droom
naar daad niet zonder veel hoofdbrekens gegaan, en ook hier waren
veel jaren en doorgedreven
studie
nodig om dit technisch
wonder
binnen het bereik van ieders budget te brengen.

In de sowjet-unie
wei Hen reed's
in 1938 twee zenders, nl. te MosI OU en te Leningiad.
Er werd
regelmatig
uitgezonden
op re'<peh-

de ontvangstzone
uit te
breiden
werden
twee hulpzenders
opgericht, nl. op de Broeken, de hoogste berg van de Ilarz, en op de
Feldberg, in 't Zw. Woud. De zender Berlin-Wilzleben
bracht voora'
geluidsfilms,
kleine
scènes
uit
opera's, en het optreden van een
of andere zanger. Op
verschillende
plaatsen in Berlijn stonden
schermen opgesteld, waar het
publiek
kosteloos
de voorstellingen
kon
volgen. Ilel eigenlijke
beeld was
slechts 5x6
cm groot, maar men
plaatste er een 'ens voor, zodat

eveneens
uil deze
zien, daleren
Ujd.
Te Eindhoven loerd in 19S5 door
Philips
met de eerste
televisieeksperimenten
begonnen.
Men
maakte
hierbij
gebruik
van de
iconoscoop,
een uitvinding
van
de Amerikaanse
Rus
Zworykin.
Een van de allereerste
opnamen
was die van een
voetbahvedstrijd
op de binnenplaats
van het laboratorium,
en waarbij een
witte
bal werd gebruikt.
Artisten
als
Koos Specnhoff, Chie' de Boer en
Doighols
stonden
reeds in 1936

Iedereen weet dal het
icchivsche
werk hoofdzakelijk
uit drie delen
bestaat : analise van hei beeld
(aftasten),
uilzenden
en
ontvangen. De aftasting
van het beeld
gebeurde
aanvankelijk
door mechanische
middelen.
De DuH'>e
ingenieur
Paul A'ipkoiv
konsliueerde hiertoe de naar hem genoemde
«schijf
van Nipkow n.
Deze schijf bezit een rij spiraalvormig van de rand uit naar het
middelpunt
toe aangebiachte
gaatjes, en draait vóór het over Ie
brengen beeld of tafereel.
Ondanks
de bezwaarlijke
traagheid van de
bewegende
delen in het
toestel,
werd een tijd ^ang in deze richting gezocht. In 1925 slaagde de
Schat Baird er zelfs in te Londen
de eerste openbare
televisie-demonstratie te geven.
Het medisch aftasten liet echter
geen voldoende snelheid toe. Men
zocht dus noodgedwongen
in een
andere richting,
en het was evi n
voor de tweede wereldoorlog
dat
men
het aftasten
met
elektronische middelen
ging
toepassen.

VOOR

1945

In Frankrijk iverd reeds in 1932
door de officiële instanties
met
eksperimentele
uitzendingen
be-

Een

pieltig

tivelijk 5J,3 en 21,0 lijnen De Moskouse zender
zou dan in 1941
overschakelen
naar 441 lijnen.
In Duitsland werd in 1932 door
de Deutsche Reichspost
te Berlijn
(Witzleben)
een
korte-golf-zender
voor demonstraties
ingericht.
Om

DEZE WEEK

toneellje

lanfaiella

l oor 1945 was dal nog

afmelingen
werden
bereikt
van
100 X 120 cm. Berlijn,
Leipzig,
Neurenberg
en München
waren
door kabels verbonden,
wat toeliet lokale gebeurtenissen
naar de
televisie-zenders
door te
geven.
Telefoonkabienen
mei
televisiescherm,
zodat men
elkaar
kon

Zetelfabriek
Boterberg

OP LW SCHERM

LEDEZIJDE - LEDE
Alleanv«rd«ler

Engel & O
•

ZONDAG

15 15 : Internationaal volksdanslestival te Schoten (ingericht door
de Kempense Volkskulturele Dagen)
— 16 30 : Panorama : de week In
beeld — 17 00 tot 17 20 : Klein,
klein, kleuterke — 18 30 : De duivelse uitvinding (film van Karl
Zeman) — 20 00 : TV-nieuws —
20 25 : Het manneke — 20 30 :
Eurovisie : Ronde van Frankrijk
(22e en laatste rit : Nevers-Panjs)
— 20 40 : Peter Kraus-show —
2100 • Tussen licht en schaduw :
Juist wat je nodig hebt (What you
need) — 21 25 ; Sportweekend —
22 00 : Eurovisie : Muziekfestival
van Alx-en.Provence
— 22 50 :
Tweede nieuwsuitzending

MAANDAG
19 30 : Lancelot (nieuw TV-feuilleton voor de jeugd) — 20 00 : TVrueuws — 20 25 : Het manneke —
20 30 : Zoeklicht — 20 45
NTS :
School voor volwassenen (TV-spel
door Martle Verdenius) — 2120 :
Het 87e politiedistrict (TV-politiefpuillpton) —22 10
Tweede nieuwsuitzending

•

DINSDAG

19 30
Mel.o-Toons : El Torito —
19 40 . Wetenschappelijke horizonten : Operatie Mohole — 20 00 :
TV-nieuws — 20 30 • Speelfilm :
De Waaier (Satirische komedie door
Otto Premmger, naar «Lady Windemere's fan» van Oscar Wilde) —
21 50 • Sound of Miles Davls (gefilmd lazzprogramma van de Ame.
rjkaanse televisie) - 22 15 : Tweede
nieuwsuitzending

•

WOENSDAG

17.0Ü tot 18 30 : Kom toch eens
kijken
— 19 30 : Mijn vriend
Phcka (14e afl l — 2(1.00 • TVnleuws — 20 25 . Het manneke —

20 30 : Schipper naast Mathilde —
21 10 : Eurovisie : Igor Stravinsky:
De balletten naar Griekse sagen —
22 05 : Kunstmagazine 1 (tentoonstellingen in ons land) — 22 35 :
Tweede nieuwsuitzending.

EIgan produktl*
Ultgsbratd gamma
Aan hut» galavard
Protpaktu*
op yerzoak

DONDERDAG
TEL
19 30 : Tienerklanken — 20 00 : TVnieuws — 20 30
Deense kunstambachten — 20 50 : Ballade Chromo
(stemmingsbeeld) — 2100 : NTS :
Arturo ü i (Toneelstuk van Bertolt
Brecht opgevoerd m de Rotterdamse Schouwburg) — 23 20 : Tweede
nieuwsuitzending

(053)

225.60

iaboe.

voor de kamera's. De ecrsle grote
uitzendingen
echter hadden
plaats
op de Voorjaarsbeurs
te
Utrecht
in 1938. Wim
Kan en
Corrie
Vonk
kwamen
toen
op
liet
scherm.
At deze
demonstraties
stonden onder die technische
leiding van Erik de Vries. Hij zoa
samen met Wil van^ Vlerken
een
rondreis
doen dl'e
verschillende
Europese landen met de televisie
kennis liet maken.
De
karavaan
zat in 1939 in Joegoslavië toen de
oorlog uitbrak,
en men
verplicht
was naar huis terug te keren.
De beelden
waren
natuurlijk
nog ver van volmaakt : ze waren
dikwijls onscherp, en hadden een
groene tint. Men werkte
daarenboven steeds met een kamera, wat
de overschakeling
van
c'ose-up
naar algemeen
beeld
onmogelijk
maakte.
Groot-Britlanië
eksperimenteerde reeds vanaf 1929 met
televisie.
Het is luel interessant
te vermeiden dat de uitzendingn
van 193S
plaats hadden met SO lijnen
en
13,5 beelden per sekonde. In 10.15

echter was dit Ujnenaantal
reeds
gestegen tot 405. In 1SS8 zond t^
BBC voor het eerst een volledii^e
toneelvoorstelling
uit, en op S4
februari 19S9 werd hel de eer»H
boksmatch,
uitgezonden
uit h«t
Ilaringay-stadion
te Londen.
De
ooi-log maakte echter op 1 september
van hetzelfde
jaar e«n
eind aan de
uitzendingen.

NA

1945

Het was eigenlijk
pas na dt
tweede wereldoorlog
d4t de televisie tot ontwikkeling
en tot bloei
kwam. Op tien jaar tijd, van 1950
tol 19G0, steeg het aantal
TV-toestellen in de wereld met niet minder dan 75 miljoen
''eenheden.
Aanvankelijk
voorbehouden
aan
de meer ontwikkelde
landen,
bereikte de televisie echter zeer sne'
de rest van de wereld. Einde vorig
jaar beschikten
66 landen
over
TV, en werkten 27 andere aan d'
organisatie
ervan. De wereld
telde op dat ogenblik
bijna
twee
duizend zenders. Elke dag worden
ongeveer 10.000 nieuwe
toestellen
in gebiuik
genomen,
wat
betekend dat elke dag bijna 50.000
nieuwe kijkers worden
ugeborenn.
Spektakulair
op
televisie-gebied
zijn vooial Japan en de Verenigde
Staten.
Japan
telt niet
minder
dan 108 zenders,
en de IJSA zo
maar eventfet 560 1 Er zijn steden
in ' Amerika
waar men dag en
nacht keuze heeft tussen 7 programma's
!
De invloed van de TV is natuurlijk het grootst in de
ontwikkelingsgebieden.
Het brengt
deze
mensen
in kontakt
met
beschavingselementen,
waarvan
ze het
beslaan
niet
eens
vermoeden.
Zeer belangrijk
is de TV voor de
ontwikkehng
der inlandse
talen.
Aan een versneld
tempo
nivelleert hel de verschillende
tussen
verwante
dialekten,
en werkt
zo
het ontstaan van grotere taalxjroepen in de hand. Dit is een niet
onbelangrijke
faktor in de opgang
van Azië en Afrika tot
moderne
kontinenten.
Welke rol de TV kan spelen in
de versnelde
geestelijke
ontwikkeling van een land zullen
we
binnen
14 dagen aantonen
Twar
aanleiding
van een dergcHjk
eksperiment
bij de landelijke
bevolking van Japan.
Jvb

\EVEN
E VERGELIJKEN

j
|

: In 1961 bezat 9S% der Ameri Z
• kaanse gezinnen
een TV-toe- i
Z stel. Meer dan 10
bezat er Z
Z twee I
Onderstaande
tabel •
•
;
: geeft een vergelijking
mei en- •
; kele Europese landen.
;
ZUSA
1 toestel op 3 inw.Z
; Engeland 1 toestel op 4,6 inw. Z
Z België ... 1 toestel op 11 inw. Z
Z Duitsland
1 toestel op 12 inw. Z
Z Frankrijk
1 toestel op 22 inw. Z

Schuimrubbermatrassen
•

VRIJDAG

19 30 : In de virtuoosklasse van
Pablo Casals — 20 00 : TV-nieuws
— 20 25 : Het manneke — 20 30 :
Rupelmonde (film van Roland Ver.
havert)
— 2100 • Bonanza —
21 50 : Première (filmnieuws en
nieuwe films) — 22 35 : Tweede
nieuwsuitzending.

•

ZATERDAG

17 00 tot 18 30 : Kom toch eens
kijken : wederuitzending van het
jeugdprogramma van 18 Juli —
19 00 : Internationaal landbouwmagazlne — 19 30 • Echo — 20 00'
TV-nleuws — 20 30 • Belgische
suite idokumentaire film) — 20 50.
Een plaats voor de zomer i stemmingsbeeld) — 21 10 : Vierde Europees festival van het lichte lied
te Knokke — 22 10 :Oennls O'Keefe.
show — 22 35 : Tweede nieuwsuitzending.

mat
Gabravataarda badakkintlagan
(Bravat it 5297M)

Ressortmatrassen
met Gabravataarda karkauan
(Bravat i, 5127é7)

Cewatteerde bedspreien
Woüen dekens
Tel. 44641 en 44642

INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT STUUR ONS EEN fCAARTJB
EN m ZENDEN U HET ADRES VAN DE 0IO4TST BIJGELEGEN VERKOPEIt
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feetelirttfenc vtm xnOtn stoor* leaan «a WHlhlIWii» lenressMi
BuUen zich reeds hebben afgsnraAgd «aofom >t} ban aanslai^btljet ki de grondbelasting vow bat dlen8t|aar ^62 nog niet
ontvangen hebben. JAdere Jaien hatfdm de meesten dit gele
papiertje reeds In band^x. Xn dften trttgedn^ istet dat er
«It zoals op onderstaande telb^ !

In Administratie :
POESPAS

BIJ HET

VESTIGEN DER
NIEUWE
GRONDBELASTING 1962

Hervorming : geen kinderspe I voor administratie.

Fiches overgemaakt aan de mecanografische dienst
voor de inkohiering :
op 1-5-1960 : 1.915.476
op 1-5-1961 : 1.900.760
op 1-5-1962 :
23.963
Gevestigde aanslagen (verzonden aanslagbiljetten):
op 1-5-1960 : 505.172
op 1-5-1961 : 411.339
op 1-5-1962 :
0 !! O schande !

tiek aan dat van vorige jaren, doch t h a n s diende gewacht op de aanneming der
kadastrale perekwatie (wat
gebeurde bij de wet van
28.2.1962). Hetzelfde
geldt
trouwens voor het opmaken
der kohierbladen.

Hoe is deze formidabele
achterstand ontstaan ? Is de
administratie in slaap gevallen ? Helaas neen, mijn geliefden. Er zijn, door h e t
lichtzinnig gesol der politiekers met de kadastrale perekwatie, drie oorzaken gebo-

Gevolg van
kadastrale

de
perekwatie
De drukkers waren reeds
bij aanbesteding aangewezen
sedert november 1961, maar
de drukproeven konden hen
slechts begin m a a r t 1962
worden gegeven !
Na de
vereiste goedkeuringen konden de leveringen pas begin
april gebeuren.

ren die deze abnormale toestand op h u n geweten hebben :
1. — Vooraleer h e t bestellen, drukken en leveren der
beruchte biljetten kan beginnen, dient
een model
opgemaakt door de administratie. Normaal is dit iden-

RADIO

-

TELEVISIE

Alle grote merken : Loëwe-Opta - Siera - Philips - enz.
ELEKTRISCHE
KEUKENTOESTELLEN
Wasmachienes - Zwierders - Mixers - Frigos enz.
Hoover - Miele - AEG - Bauknecht - enz.

2

DEMONIE

-

LASOEN

Marktstraat 4 8 - Tel. 7 1 1 . 5 6 - Maldegem
Vriendelijk aanbevolen — zeer speciale prijzen voor de
lezers van « De Volksunie ».

2. — De ontvangers van belastingen moeten dit jaar op
al hun fiches het nieuwe geperekwateerde
kadastraal
inkomen vermelden. Dit cijfer werd pas in mei door het
Kadaster meegedeeld. Ook
hier dus een aanzienlijke
vertraging bij het vestigen
(en dus innen) der grondbelasting.

3. — Ten slotte kan de ad•ministratie slechts de grondbelasting vestigen wanneer
zij weet welke opcentimes
door provincies en gemeenten
werden
goedgekeurd.
Hiertoe moeten een belangrijk
aantal
formaliteiten
worden vervuld
(goedkeuring door raad, aanplakken,
zegen der overheid, enz.), die
6 tot 10 weken in beslag nemen. Deze formaliteiten liepen dit jaar niet van het
klassieke leien dakje : de opcentimes dienden
immers
aangepast aan de perekwatie, hetgeen in vele gemeenten bovendien aanleiding gaf
^ t heimelijke verhogingen.
Net alsof de nieuwe opcentimes op bedrijfsinkomsten,
op verkeersbelasting,
nog
niet volstonden!
De vorige dienstjaren waren op einde februari de opcentimes voor meer dan de
helft der gemeenten genotificeerd; in 1962 waren er op
1 mei slechts de opcentimes
van ... één enkele gemeente
gekend, en van geen der negen provincies! Ge ziet van
hier hoe onder dergehjke
omstandigheden alles vooruitgaat !

De politiekers maken zich
absoluut geen zorgen over d«
aanzienlijke vertraging in de
inning der grondbelasting,
die door hun scliuld onvermijdelijk was. De administratie der belastingen word<
voor het ogenblik opgejaagd:
eens te meer moeten haai
technische kaders de onbesuisde stommiteiten der politiekers goedmaken !
Als gij nu nog weet dat bv.
voor het dienstjaar 1961 de
grondbelasting, samen met
de nationale crisistaks op
onroerende goederen, en de
opcentimes van provincie en
gemeenten. 5.740 miljoen opbracht, dan kunt gij, met
uwe puike Vlaams nationale
hersenpannen,
berekenen
wat bv. 3 maanden achterstand in de inning, aan Iaat
ons zeggen 6 % betekent...
Ja, ja : het is wel degelijk
een goede 86 miljoen verlies
voor de Schatkist !
Met een wee gevoel in de
maag vrezen wij dan ook met
grote vreze voor de chaos van
de komende fiskale hervorming, en waarvan deze perijkelen slechts een voorproefje zijn.
S.T.

PARLEMENTAIRE VRAGEN PARLEMENTAIRE V
S T A T I O N BEERT
Volksvert. Deconinck stelde volgende vraag aan de
minister v. Verkeerswezen.
Geruchten doen de ronde dat U en/of de N.M.B.S.
het station Beert-Bellingen op de lijn 94 HalleEdingen voor goed zoudt
sluiten en slopen vanaf
1-12-62.
Kan de heer Minister
mededelen of dit zo is ?
Welke maatstaven en
normen daarvoor werden
aangelegd ?
In acht genomen dat het
reizigers- en goederenverkeer belangrijker blijft en
de ontvangsten in proportie hoger liggen dan in de
meeste andere kleine stations van de lijn en in 't
bijzonder Halle - Edingen,
waarom werden er dan in
de eerste plaats maatregelen getroffen tegen het
bedoelde station Beert Bellingen ?
Is het waar dat na de
sluiting en overschakeling
van het personeel zeer beperkte bezuinigingen zullen
bereikt worden om niet te
zeggen juist
het tegen
overgestelde, vermits per-

soneel van Halle de noodzakelijke diensten met het
daaruit
voortvloeiende
tijdverlies moet verzekeren ?
Zou het niet rationeler
zijn :
A. De maatregel tot sloping in te trekken ?
B. Tenminste een zogeheten « Lader A aan te
stellen, die reisbiljetten
kan uitreiken en ter plaatse alle nodige werkzaamheden thans door Halle
verricht, zelf kan uitvoerpn ?

OUDSTRIJDERS
Volksvertegenw. Mattheyssens stelde de volgende
Parlementaire vraag gericht tot de Heer Minister
van Landsverdediging.
Uit uw antwoord op mijn
parlementaire vraag nr 65
van 20 april jl. blijkt dat
sommige gestrafte oudstrijders van 1914-1918 de herinneringsmedaille van de
regering van Koning Albert niet kunnen bekomen
wegens hun gedrag tijdens
de oorlog.
Al deze gestraften hebben sedert lang amnestie
bekomen.

Op tal van parlementaire vragen hebt U geantwoord dat amnestie de
ontnomen eretekens niet
teruggeeft,
doch
enkel
geldt voor de toekomE?t.
Als nu, na jaren geamnestieerd te zijn, hun het
recht op eretekens nog onthouden blijft, tot wat
dient dan de amnestie ?
Acht U het niet strijdig
met de beginselen van een
wel begrepen tucht, dat de
soldaat, die eens gefaald
heeft, voor het feit wordt
geplaatst dat het geen nut
heeft zich te bekeren, a a n gezien alle gunsten en
voordelen aan een goed gedrag verbonden, hem voor
gans zijn leven ontzegd
blijven ?
Anderzijds, mogen de
eretekens door een wet ingesteld, niet . ontnomen
worden wegens onwaardigheid, zo de instellingsakte
dit niet voorziet Moet dan
een KoninkUjk Besluit dat
deze
clausule
evenmin
voorziet, niet worden nageleefd zoals een wet ?
R. Mattheyssens
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Jef Cool

Ij N de Vlaamse strijd tussen
de twee wereldoorlogen neemt Jef Cool een zeer
voorname plaats in, niet alleen op gemeentelijk,
maar evenzeer op provinciaal en nationaal plan.
Van 1921 tot 1944 zetelde hij onafgebroken in
de gemeenteraad, en liet er, samen met Frans
Van Hauwermeiren, de Vlaams-nationale stem
horen.

EEN LEVEN
VOOR
VLAANDEREN

N 1932 werd Jef Cool, samen
met zijn dorpsgenoot Oscar De Jong, tot provincieraadslid verkozen, en in 1938 werd hij
1ste schepen van Lede. Het was in deze funktie dat hij de tweede wereldoorlog inging, en in
1912 bij het openvallen van de burgemeesterszetel, volgens art. 107 van de Gemeentewet,
plaatsvervangende burgemeester werd. Enkele
maanden later werd hij dan definitief in deze
funktie benoemd.

\
ORIGE week zaterdag huldigde men te Lede Jef Cool, oud-burgemeester
en 25 jaar nationalistisch gemeenteraadslid. De
feestrede werd gehouden door Mr Frans Van
der Eist, terwijl eveneens een paar gemeentelijke sprekers de grote verdiensten van de gevierde in het licht stelden. De gevierde zelf
dankte hartelijk, ontroerd door de a a n h a n k e lijkheid van zovele vrienden en medestrijders
die er talrijk aan gehouden hadden deze viering bij te wonen.

j EF Cool werd te Lede geboren op 18 augustus 1890. Tijdens zijn collegejaren reeds was de flamingant in hem wakker
geworden. Zeer tegen de goesting van de coUegeoverheid in, richtten enkele studenten, waaronder Jef Cool, een studentenbond op. Hun
soms nogal rumoerig flamingantisme onderging
de invloed van de paters Grootaert en Stracke.
Het won hierdoor aan diepte en beginselvastheid.

E oorlogsjaren 1914-18 nemen
in het leven van Jef Cool natuurlijk een grote
plaats in. De Frontbeweging vond in hem een
trouwe medewerker. Ook in de moeilijkste omstandigheden kon het Vlaamse volk op hem rekenen. En wanneer hij dan achteraf zou deelnemen aan amnestie-betogingen ten gunste van
aktivisten, aan de betogingen ter vernederlandsing van de Gentse universiteit, aan meer algemene Vlaamse manifestaties, had hij tegenover
de Belgische staat alleszins recht van spreken.
Hij eindigde de oorlog met 8 frontstrepen, 1
kwetsuurstreep en 7 dekoraties, waaronder drie
vermeldingen op de dagorder van het leger.

MAATKLEDfNC
methode

PERFEKTE PASVORM
PRIMA AFWERKING
SNELLE BEDIENING

OOR de politiekers bleef hij
echter nog een gevaar ! Toen men hem in 1952
zijn rechten teruggaf, was men voorzichtig genoeg de teruggave van de politieke rechten uit
te stellen tot januari 1953. Wanneer de gemeente verkiezingen enkele maanden achter de rug
waren dus...
Gerechtigheid zou echter geschieden : in 1958
haalde Jef Cool niet minder dan 909 voorkeurstemmen (bijna 20 % der stemmen), wat bij ons
weten zonder voorgaande is in de geschiedenis
van de Leedse gemeenteraad. Zijn houding onder de oorlog en zijn sociaal werk werden uiteindelijk bekroond. Dat bepaalde heerschappen
dan ook in hun partijlokaal schuimbekkend
over de vloer ijsbeerden, is begrijpelijk !
Vandaag staat Jef Cool dus terug op de barrikaden van de Vlaamse strijd, op gemeentelijk
plan, op gewestelijk plan, en op nationaal plan.
De jaren hebben op hem blijkbaar geen vat.
Met een energie, om heel wat jongeren te doen
blozen, staat hij terug ten dienste van de gemeente, van het Vlaamse volk.
De redaktie van het blad wenst hem nog heel
wat jaren een hard, maar schoon leven, ten
dienste van zijn Vlaams-nationale idealen, ten
dienste van het Vlaamse volk, dat dergelijke figuren nodig heeft als brood !

r
EN konsekwent toepassen van
deze stellingen konden na de oorlog zijn veroordeling naturlijk niet beletten. De heksenjagers
na de bevrijding hebben bij de gerechtelijke instanties echter weinig sukses gehad. Sommige
eksemplaren hadden nochtans flink h u n best
gedaan, maar geen enkele van de beschuldigingen werden weerhouden. Nadat hij 3 j a a r lang,
op kosten van de Belgische staat, een reeks
kampen en gevangenissen met zijn bezoek had
vereerd, werd hij tot drie jaar hechtenis veroordeeld. Zijn proces is een klinkend antwoord ge-

Ik

volgens
hypermoderne

•

EROEMD gebleven is het
pamflet : « Aan de bevolking van Lede », door
Jef Cool bij zijn kanstelling tot burgemeester
aan de inwoners van Lede gericht : « Bij mijn
aanstelling tot Burgemeester der gemeente,
wens ik aan mijn dorpsgenoten mijn standpunt
en mijn opvattingen in een paar mededelingen
bekend te maken.
Vooral leg ik er de nadruk op dat mijn bestuur er steeds zal op gericht zijn, op alles het
karakter te leggen van mijn Vlaams-Nationale
en sociale overtuiging (...)•
De kristelijke leerstelling beschouwen wij als
de grondslag waarop school en opvoeding zijn
gevestigd en kan als dusdanig op ons vertrouwen.
De gemeentelijke diensten behoren tot de
volkse orde en zullen steeds in dienst staan van
de bevolking en niet omgekeerd (...).
Ik wens, zoveel als het menselijk te doen is,
voor de ganse bevolking de Burgemeester te zijn
waarop gij kunt rekenen, maar mijn grote zorg
zal echter steeds voor diegenen zijn, welke in
de maatschappij de slechtsbedeelden zijn (...).
Het bestuur van Uw gemeente wil ook In deze
tijd arbeiden voor de bloei der gemeente en
voor een schonere toekomst. »

weest aan alle beschuldigingen van verklikking
en verraad. Hij had slechts Vlaanderen gediend,
en dat werd zelfs door de rechters der Belgische Inquisitie erkend. Daaraan hoeft geen
woord te worden toegevoegd.
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