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REUZE-BAL 
Groots opgeval bal 
zaterdag: 5 mei 1963 
te 20.30 uur 
in feestzaal Palladium 
Offerandestraat, 42, 
Antwerpen. 
Eregasten : 
Wim Jorissen en 
echtgenote 

Toegangskaarten (20 F) te 
besteUen op tel. (03) 39 92.56 
(Wim Maes). 

DOORBRAAK DER FEDERALE 
GEDACHTE 
D E 4e Federale L a n d d a g zal p laa ts v inden in V l a a m s -

Brabant , te Asse , aan de poor ten van Brussel . He t 
n i euwe landdag-terre in is gelegen op enkele minu ten van 
d e s tadskom van Asse in de r ichting Brussel , vlak bij de 
« teenweg Aalst-Brussel . Gemakkel i jke verbindingen, rui
m e parkeergelegenheden en een pracht ige omgeving zijn 
«venveel waarborgen voor het sukses . 

LANDDAG DER DAAD 

D O O R D E R I J K S W A C H T W E R D O N L A N G S E E N T E L L I N G V E R R I C H T V A N 
H E T VERKEER O P D E E-3. IN V E R B A N D MET D E A A N L E G V A N D E 
A U T O S T R A D E EN D E O E V E R V E R B I N D I N G T E A N T W E R P E N . REZULTAAT: 
7 5 V R A C H T W A G E N S A L L E 3 0 M I N U T E N . 
MAAR D A T W I S T M E N T O C H A L L A N G I ER IS V R O E G E R N O G AL GE
T E L D . T E L L E N T E L T N I E T MEER. . . A L L E E N B U L L D O Z E R S T E L L E N ! 

Op het ogenblik dat de re-
germg door haar ontwerpen 
inzake de Waals-"Vlaamse 
verhoudingen de deur open
zet vöor de definitieve ver-
fransmg van Vlaams-Bra-
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bant, moet de vierde federale 
landdag het simbool worden 
van de hardnekkigheid 
waarmee de Vlamingen deze 
regermgspolitiek bekampen 
en zullen bekampen Na de 
eerste mars op Brussel en 
voordat de Vlamingen ten 
tweede male opgeroepen 
worden om i,n de hoofdstad 
te betogen, zaï de landdag de 
aandacht van iedereen ves
tigen op de onverzettelijke 
wil Vlaams - Brabant Neder
lands te houden 

Deze vierde federale land
dag wordt meteen een groot
se betoging voor federalisme, 
de emge weg die kan leiden 
naar de uiteindelijke veihg-
stelling van de Vlaamse 
mens op zijn grondgebied. 

Schandaal in kliniek te Bosvoorde 

ZE KENDE 
TN de socialistiche kliniek Cesar De Paepe te Bosvoorde 

heerst dezelfde rassenwaan als in de Brusselse en Lu k-
se salons. De Vlaamse volksmens moet maar Frans ken
nen . De verpleegsters die school liepen tot 20 jaar, hoe
ven geen woord Neder lands te vers taan. Zelfs de artsen 
k u n n e n het gerust stellen zonder « ménapien ». 
In de Brusselse klinieken, waar ook de honderduizenden 
Vlamingen uit het p la t te land te rechtkomen naast de 
Brusselse Vlamingen , is Nederlands totaal overbodig. 
Maar in de kliniek te Bosvoorde gebeurde iets, dat een 
schreeuwende aanklacht is tegen het franskiljons racisme. 

Mond of huik vol tanden ? 

FRANS 

Mevrouw Stoffe s, die te 
Lembeek op het gehucht 
Malheide woont zou op 13 
maart haar tanden laten 
verz~~gen in de kliniek Ce-
sar De Paepe te Bosvoorde 
Ze bood zich met. hctar echt
genoot aan bij het kantoor 
Va,n de kliniek en kreeg er te 
horen, dat haar geval ernstig 
was en dat ze in de kliniek 
diende te overnachten, 
's Avonds kreeg ze een in
spuiting 's Anderendaags m 
de morgen, nadat ze opnieuw 
een inspuiting had gekregen. 

werd ze naar de operatiezaal 
overpebracht Terwijl ze zich 
daa. bevond, werd rondom 
haai druk in het Fians ge
praat. Mevrouw Stoffels die 
geen woord Frans kent be
greep niet waarover het 
ging, na enkele minuten 
trouwens werd ze weer bu]-
tengebracht en moest ze een 
poosje wachten in een aan
palende kamer Half ver
doofd door de inspuitmgen 
besefte ze later nauweUjks, 
dat ze terug naar de opera
tietafel werd gevoerd. Men 

bracht haar weer onder nar 
cose; het eerste waarvan ze 
zich nadien rekenschap gaf, 
was een hevige pijn m de 
onderbuik Men kan zich de 
panische angst van deze 
vrouw voorstellen, toen ze 
bemerkte dat men haar te
rug te bed had gelegd nadat 
men een zware buikoperatie 
op haar had verlicht 

Wat was er gebeurd "> Er
gens had de administratie 
van de kliniek een fout be
gaan en werden twee dossiers 
verwisseld. Een dergehjke 
vergissing hoeft daarom 
steeds geen tragische gevol
gen te hebben. Maar Me
vrouw Stoffels verstaat geen 
woord Frans en in de Khniek 
wordt geen woord Neder
lands gesproken Zij beland
de op de operatietafel omdat 
de behandelende geneeshe
ren het overbodig achtten 
met haar en onderlmg Ne
derlands te praten 

Het feit dat de kliniek me
vrouw Stoffels na een tien
tal dagen hospitalizatie op 
tamelijk brutale wijze aan 

de deur trachtte te zetten, 
werpt een nog schriller licht 
op de verhoudingen in deze 
socia'istische insteUing 

De familie Stoffels moet 
thans, nadat moeder Stoffels 
wellicht voorgoed m haar ge
zondheid werd geknakt het 
zuurgewonnen geld besteden 
aan een procedure die nog 
zeer lang kan aanslepen 

Het geva' Stoffels is wel 
een zeer tragisch voorbeeld 
van wat er geschiedt, wan
neer tussen de gewone volks
mens en hogerop een taai
muur wordt opgetrokken 

Men zal natuurlijk ver
geefs in de « Volks£;a7et » of 
in andere socialistische bla
den een woord van protest 
horen tegreii deze kastegeest 
in een sofialistische kliniek 
en tegen deze tracische ver
gissing die bijna het leven 
van een Vlaamse volksvr >uw 
heeft gekost. 

Inmiddels verkeert me
vrouw Stoffels nog steeds in 
onwetendheid omtrent de 
aard van de operatie die op 
haar werd verncht. 
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DOTATIE 

Geachte heren, • 

Toen onlangs in de Kamer de 
Btemmmg werd gehouden over de 
dotatie van het Koningshuis, heeft 
de Volksunie-fraktie tot imjn gro
te verwondering deze dotatie goed
gekeurd. 

Hiermee heeft de Vlaams-natio-
nale Partij, samen met de iiltra-
konservatieve liberalen van P.V.V. 
en C V P , haar morele steun ver
leend aan een instelling als ons 
Vorstenhuis 

Beseffen de Volksunievertegen-
•woordigers dan niet dat het Hof 
een de grootste remfaktoren — en 
bewust — van het federalisme is ' 
Of weten 2aj nog steeds niet dat 
het een haard van verfransmg is ? 
Dat zij, en met hen de Vlaamse 
mensen, zich toch niet laten mis
leiden door het zogezegd vol
maakte Nederlands van de brave 
komng en door de lieftalligheid 
van de zo nederige koningin ! 

Het wordt hoog tijd dat de 
Vlaamsgezmden gaan inzien dat 
onze monarchie een middeleeuws 
en ondemokiatisch anachronisme 
is Het minste dat we dan ook 
van onze Volksunie-kamerleden 
konden verwachten was een ont-
houdmg op de stemming 

GR iP-

FRANSE SERMOENEN IN 
GENT EN ANTWERPEN 
Beste Volksunie, 

In 1956 vroeg de Bond der Vla
mingen van Verviers (met meer 
dan 200 leden) aan de plaatselijke 
geestelijkheid om een H. Mis met 
Vlaams sermoen, ter gelegenheid 
van een verbroederingsdag met 
vrienden uit Vlaanderen en Ne
derland. Het werd ons geweigerd 

-n 1958, ter gelegenheid van de 
regionale H Missie, hebben wij in 
naam van de meer dan 2000 Vla-
mmgen van Verviers en voorste
den — samen met twee Vlaamse 
kapelaans die toen ,in V r̂yi.e '̂̂  
him ministerie uitoefenden — po
gingen gedaan om enkele Vlaam
se preken te bekomen gedurende 
die weken van bizondere genaden 
De Vervierser Vlamingen bleven 
verstoken en van de sermonen en 
van de genaden O . De geestelijk
heid draagt de verantwoordelijk
heid 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

r 
PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

Tel. 3391 65 

G.BERGERS 

SINT-JANSVLIEl 19 
(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 

In Gent en Antwerpen worden 
ei voor enkele tientallen Frans-
dollen Pianse sermonen gehouden 
Verkondigt de kerkelijke overheid 
In Vlaanderen misschien op be
dekte wijze, wat de socialist Latm 
publiek zegde : een Waal is tien 
Vlamingen waard ' 

Ter intentie van de pastoors van 
H. Geestparochie te Antwei-pen, 
van H Bavoparochie te Gent 

J G. - Verviers 

MET WIE HOUDT MEN DE 
AAP? 
Geachte Volksunie, 

Deze week van Noord-Nedeiland 
komend, trof me weer het erger
lijke (en gevaarlijke) verschil met 
de banen waar ik enkele dagen bij 
onze buren op g&ieden had Voor
al dan bij het naderen van Gent, 
waar de naam E3 een vloek wordt 

Welk figuur moeten wij slaan 
bij buitenlanders en toeristen' 
We mossten reeds lang die baan 
uit protest opgebioken hebben 

Ondertussen vloeien de millioe-
nen naar de Route de WaUome 

SE - Gent 

SOHERPEr;HEUVEL 
Mijnheren, 

Te Scherpenheuvel onze Vlaam
se bedevaartplaats, zijn de straat
namen meestal tweetalig Is dit m 
orde met de wet. Het schijnt dat 
de liberalen daar de plak zwaaien, 
doch er zitten ook C V P.-ers in de 
raad Die zuPen daar waarschijn-
hjk maar laten gebeuren 

Kunnen onze gekozenen m de 
Kamers en provmcieraden dit 
niet m oide brengen Er is in het 
Hageland nog veel te doen 

J H - Brasschaat 

FIERHEID 
Waarde Redaktie, 

Steeds meer en meer leien wij 
de noden van ons Vlaamse volk 
kennen en zien wij hoe onze me
demensen stelselmatig m de hoek 
worden geduwd door de kapitalis
tische Franskiljons 

Wanneer zal daar eindelijk eens 
een emde worden aan gemaakt ' 
Neen, wij aanvaarden geen facili
teiten noch kompromissen meer ! 

Wij zijn het beu verder de 
knechten te zijn van dat Waalse 
herrenvolkje of nog langer de 
speelbal van die lakse regering te 
Brussel. 

Wij moeten zo vlug mogehjk on
ze eisen kracht bij zetten en een 
tweede Mars op Brussel organise
ren 

Doch nu geen romantisme of 
braaf opstappen, maar recht op 
ons doel af ' Wij staan paraat 

HE. - Gentbrugge. 

ONGEWILD 
Waarde Redaktie, 

Op zaterdag 14 4 62, had door 
de socialistische peirtij afdeUng-
Erembodem een vlagijihuldiging 
plaats. 

De opkomst was maar naar de 
flauwe kant. Naar schatting een 
200 tot 250 man Om dit te berei
ken hadden zij alles moeten op
trommelen van Geraardsbergen 
tot Oudegem bij Dendermonde 

Als men bedenkt dat de organi
sators dit een massa-concentratie 
heten. Dat zij daarvoor hun be
ruchte Piet Veimeylen hadden 
doen komen. 

De tegenaktie van onze noeste 
Volksunie-werkers uit de streek. 

heeft blijkbaar haar doel bereikt. 
Dit kon men zo van Piet Vermey-
len's gezicht aflezen gedurende 
hun optocht langs enkele straten 
van de gemeente. De vele Volks-
imieopschriften waren merkbaar 
een doorn m hun oog. 

Het kwam nog beter tot uitmg, 
als Volksvertegenwoordiger Bert 
Van Hoorick m zijn toespraak, 
ongewild zeker, propaganda 
maakte voor de Volksunie Die 
Vlaamse aktie zat hem dwara, hij 
de vroegere flamingant, verder 
tot kameleon gepromoveeid 

Hij moest toegeven dat onze 
gneven gegrond waren. Namelijk 
de ovei grote meerderheid aan 
weiklozen in Vlaanderen. Dat wij 
een massa mobielen leveren aan 
Brussel en Wallonië. 

Dat er steeds een schromelijke 
m'ndeiheid aan hogere Vlaamse 
officieien bestaat 

Br valt hieruit te besluiten dat 
zonder onze tegenaktie, Van Hoo
rick zeker deze punten niet zou 
aangeraakt hebben 

Dus moeten wij zo vooit doen 
Zo wekken wij de belangstelling 
m de moeilijkst te bereiken mid
dens, namelijk deze waarover hi&r 
spiake 

Er IS werk voor de Vlamingen 
die Federalisme en ^truktuurher-
voi mingen nastreven 

H B - Erembodegem 

84-URENWEEK 
Geachte Redaktie, 

Na de artikels van Staf de Lie 
gevolgd te hebben, artikels die 
handelden over onze Vlaamse ver
plaatsten (of pendelarbsiders) en 
na de bijdragen over de zeelieden, 
wil ik m dit verband uw aandacht 
vragen voor een kategone werke
lijke paria's onder de mensen die 
ter koopvaardij varen ik bedoel 
hier namelijk de gewone zeelie
den die geen of een lage graad 
hebben. Meestal zijn die mannen 
aangesloten bij het ABVV en de 
ontevredenheid onder hen is zeer 
groot Het IS ook het A.B V V. dat 
m naam der zeelieden — alhoewel 
geen enkele daarmee akkoord 
gaat — het koUektief kontiakt 
met de reders heeft afgesloten Uw 
redakteur heeft dit m zijn repor
tage aangehaald ^n nag°ls met 
koppen ges''agen 

Op sommige schepen werkt men 
12 uren per dag, dus 84 uren per 
week want van vijf of zesdagen-
week IS geen sprake En dat alle
maal volgens een akkooid die de 
zogezegde partij der arbeiders 
heeft afgesloten. Als men erover 
spreekt met een afgevaardigde 
van de bond, towoordt die heel 
eenvoudig : « We zijn ermee be
zig ». Dat zegden ze ook in 1954, 
dus na zoveel jaren zijn die he
ren nog met bekwaam de wet op 
de 48-urenweek te laten toepassen, 
of toe te passen, want ze zitten 
m de regering ! 

Vlaamse koopvaardij-officier Ro
chester (Engeland). 

ACHTERUITSTELLING 
Beste Volksunie, 

Het is een grote verdienste van 
de Volksunie, die etterbuil van de 
wantoestanden waarvan onze zee
lieden het slachtoffer zijn, te heb
ben open gesneden. Ik wil U hier 
nog schrijven over allerlei plage
rijen waaraaji onze Vlaamse zee
lieden aan boord van Belgische 

_ schepen bloot staan. 
De Vlamingen worden inderdaad 

door het merendeel der Waalse en 
Brusselse kapiteins aangezien als 
koehes. 

Voor het minste vergrijp kun
nen die kapiteins onze mensen 

verschillende dagen loon aftrek
ken Men noemt dat : « Iemand 
log geven ». Het ware goed eens 
na te gaan wat er met di© afge
trokken sommen gebeurt en met 
welk recht men zomaar loon kan 
afhouden. Daarbij verdienen veel 
van die heren kapiteins (natuur
lijk zijn hiermee met alle bevel
hebbers van schepen bedoeld) nog 
een tweede maandloon van de 
tabak, sigaretten en drank die ze 
aan de bemanningen leveren en 
waarbij ze — om een voorbeeld te 
geven — soms dertig frank per fles 
verdienen. Over de winst op de 
(dikwijls slechte) voedmg en de 
pnjs die zs rekenen voor de om
zetting van de buitenlan<tó mun
ten in vreemde havens zou ook een 
hjvige brief te schrijven /ijn 
Vernoem a u b. mijn naam niet 
want broodroof en achteruitstel-
ling zijn schering en mslag bij de 
meeste rederijen, waarvan U de 
« Vlaamsgezmdheid » wel zult 
kennen 

Zeeman - West-Vlaanderen. 

Redaktie : Dit is een greep uit 
de talrijke brieven van zeelieden 
die onze redalitie biljven binnen
stromen. Wij blijven op dit vraag
stuk hameren en wij zullen niet 
nalaten de schanda'en, waarvan 
ojize Vlaamse zeelieden het 
slachtoffer zijn, a?n de kaak te 
stellen 

FRANSE PREKEN 

Geachte Redaktie, 

Ondergetekenden zijn kathohe-
ken, maar wij achten het tot onze 
phcht de Antwerpse geestehjltheid 
er Op te wijzen dat het in de twift-
tlgste eeuw niet meer opgaat enr 
kele a-sociale Antwerpse elemenr 
ten, die Nederlands verstaan, te
gemoet te komen met Franse pre
ken En het is nog meer ontgoo^ 
chelend te moeten vaststellen dat 
die geestelijkheid aldus deze be
paalde kaste helpt zich buiten de 
gemeenschap te houden Wij ver
zoeken de Antwerpse geestelijk
heid beleefd, zich te wiUen aan
passen aan de overgrote meerder
heid, de meerdei heid van het volk. 

Een groep studenten. 

Redaktie : Naar wij tememen 
zijn er thans onderhandelingen 
aan de gang en zou er besloten 
worden dat, na een periode van 
kalmte die vier weken zou moeten 
duren en waarbij in de H Geest
kerk te 'Intwerpsn geen manifes
taties zullen geliouden «orden, de 
Franse Missen naar de \reemde-
ImgenkcrV fc Antwerp n zullen 
xerwe?"!! -''••i. 

Slecht meer hij ons! 

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

Inlichtingen: 

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

tl MEUBELMAGAZUN A N T V E R P I A 
SJqUMMAliUSSTR. 28-30 ANTWERPEN < TEL. 32.94.77 

"k Breng ons een bezoek -^ Reisbiljet terugbetaald TJk" Alle dagen open van 9 tot 9 of op afspraak. "A" 
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DE ETPUTTEN 
Ei jEN overigens uitste-

Isend artikel « Rumoer om de Voer » 
in de Volksgazet van vrijdag 23 maar t 
11. is ons sterk opgevallen. 

Het artikel is onloochenbaar van 
de hand van Jos van Eynde, de onder
voorzitter van de B.S.P., die ons ge
durende de afgelopen jaren in de 
Vlaamse C.V.P.-pers afgeschilderd 
werd als een onmogelijke gewelde
naar maar die thans, nu hij in het 
regeringsbondgenootschap C. V. P. -
B.S.P. betrokken is, plotselmg in die
zelfde pers voor een staatsman van 
formaat doorgaat. In afwachting dat 
hij bij een gebeurlijk nieuw bondge
nootschap Eyskens - Van Audenhove 
of Van den Boeynants - Van Auden
hove opnieuw een duivel met boks
poten wordt. 

W. AT ons trof in dat 
artikel ? Wel, volgende zin : 
« Men kletst, in tegenwoordigheid van 
de burgemeester van Luik, nog maar 
eens over von Bissing, de aktivisten. 
Hitler en de «zwarten». Men denkt 
aan de «flaminboches». Is dat dan 
OOK bestemd voor Leo Collard, voor 
Harmegnies, voor M. Behogne en voor 
al de Waalse volksvertegenwoordi
gers die In de Voerkwestie niet den
ken zoals de Luikenaars ? » 

En verder : 
«Alleen nationalisten staan in één 
front met hun kasteelheren en hun 
ultra's. Socialisten en demokraten 
nemen overal de verdediging van de 
kleine man, zelfs al is die Vlaming, 
zoals in de Voerstreek ». 

Bij deze laatste zin willen we alleen 
opmerken dat te Edingen evenals in 
de Voerstreek de verfransingspolitiek 
in gelijke mate het werk is van een 
kasteelheer. Wij hebben bij de stem
ming erover de socialisten en de 
C.V.P.-demokraten niet naast ons 
zien staan, maar wel aan de kant, de 
kant van de franstalige ultra's en hun 
kasteelheren. Naast de kleine, onder
drukte en geestelijke geknevelde 
Vlaamse man van Edingen stonden 
en staan nog alleen de volksnationa-
llsten van de Volksunie. 

M. LAAR we wilden het 
in dit artikel niet over het taalgrens
debat hebben. 

Wel over de repressie. 
Want als Jos van Eynde zijn par t i j 

vrienden Collard, Harmegnies en Be
hogne vooruitschuift tegen de verwij
ten van aktivist, von Bissingknecht, 
zwarte en flaminboche, dan is het 
omdat hij weet dat die verwijten in 
de Waalse pers tegen hem gericht 
zijn. 

En Jos van Eynde als zwarte, als 
aktivist als von Bissing-knecht en als 
flaminboche dat is, in zijn ogen 
waarschijnlijk het allerlaatste ! Ook 
wij hebben al die verwijten bij ons 
optreden in de Vlaamse Beweging 
mogen slikken. Het heeft ons niet ge
stoord. Wij grinniken er thans zelfs 
niet meer om. Wij glimlachen alleen 
maar zoals bij het weerzien van oude 
vrienden. 

Jos Van Eynde weet nu echter wat 
he t betekent o zo schuchter wat 

Vlaamsgezindheid aan de dag te leg
gen en voor de Voerstreek de zaken 
te durven zien zoals ze zijn. 

Wij heten hem dan ook welkom in 
de Vlaamse kringen als jongste von 
Bissingknecht, als nieuwste flamin
boche. 

En we hopen hartsgrondig dat dit 
hem tot troost moge ölirekken bij zijn 
intrede in een voor hem zo bevreem
dende kring. 

AARAAN we bij dit 
alles denken ? 

Niet alleen dat het in België een 
vaststaand beginsel is dat wie 
Vlaamsgezind is meteen ook inciviek 
wordt. 

Neen, wij dachten terug aan de tijd 
dat de Vlaamte socialisten en de 
Vlaamse C.V.P. demokraten —• die 
thans uitgemaakt worden voor zwar
ten en voor flaminboches door Walen 
en franskiljons — met diezelfde Wa
len en franskiljons meehuilden om 
andere Vlaamsgezinden uit te jouwen 
als zwarten en als flaminboches. 

Dat was ten tijde van de repressie. 
De volkswoede, die er altijd is in en 

na tijden van ontbering, zoals de oor
logsjaren, werd door Walen en frari's-' 
kiljons handig afgeleid naar de 
Vlaamsgezmden. 

Zij werden de joden van de bevrij
dingsjaren. 

« Il était membre du Davidsfonds » 
was in de Voerstreek voldoende om 
maandenlang de weelde van de Bel
gische concentratiekampen te ge
nieten. 

Wie waren voor dit zinloos lijden 
van de getroffen Vlaamsgezinde mee 
verantwoordelijk ? 

Degenen, die thans van hetzelfde 
laken een broek krijgen. 

Maar die toen meeheulden met on
ze volksvijanden tegen hun eigen 
volksgenoten. 
De Volksgazet. 
Het Volk. 

D. ?AT er toch « Hitler-
knechten » bestonden ? 

Zeker, er waren in België enkele 
honderden die zich aan de Duitsers 
verkochten en er waren er zelfs dui
zenden die aan Duitsland geloofden 
als aan het grote vaderland. 

Zoals er thans nog duizenden Bel
gen Frankrijk zien als het grote va
derland. Men rijde door Brussel en 
Luik op 14 juli, Frans nationale feest-

• dag, om de talrijke Franse vlaggen te 
zien. 

De tweede groep is al een andere 
dan de eerste. Hier speelt 'n ideolo
gie. 

Er was dan nog een derde groep, 
de grootste. Dat waren zij die lid wa
ren van het Vlaams Nationaal Ver
bond, die vaak officieel in de kol'a-
boratie stonden maar haast even vaak 
met hun har t er buiten. De ant i -
duitsgezinden waren inderdaad zeer 
talrijk vertegenwoordigd in de kolla-
boratie. En we weten het omdat we 
met velen van hen gedurende oor
logsjaren gesproken hebben. Terecht 
hadden zij geen vertrouwen in de 
Duitsers ten opzichte van Vlaande
ren. De V.N.V.-ers hadden echter het 
ongeluk niet tot de grote partijen te 

behoren en daarom werd er tegen 
hen op los gegaan. 

Zij waren inderdaad niet vrijwillig 
naar Duitsland getrokken om de 
Duitse oorlogsmachine op peil te 
houden. Dat deden vele leden van het 

~A.B.V.V. of van het A.C.V. Men liet 
hen met rust. 

Zo een misdaad was niet zo erg als 
onschuldig lid geweest te zijn van 
het V.N.V. 

De Vlaamse Beweging diende ver
nietigd. 

Het waren immers ook de V.N-V.-
ers niet die hun fabrieken ter be
schikking stelden van de Duitsers. 
Dat deden de grote fabrikanten van 
de C.V.P. en van de P.V.V. Men liet 
hen met rust. 

Van de miljoenen die zij verdien
den gaven ze enkele tienduizenden 
aan het Verzet en zij staken een gro
te Belgische driekleur uit. 

Zij waren dus goede patriotten. 

D. 'AT er moordenaars 
in de gevangenis zitten ? 

Inderdaad oorlogsmoordenaars. - •" 
De oorlogsmoordenaars van het 

Verzet kregen na de oorlog onmiddel
lijk amnestie. 

Voor hen werden ten volle de oor
logsomstandigheden als verklarende 
faktor aanvaard. 

Ook voor misdaden bij stakingsfei-
ten wordt onmiddellijk — en terecht 
— de uitzonderlijke atmosfeer als 
verzachtende faktor aangenomen. 

Alleen voor kollaboratiemoorden 
aan de andere kant wil men geen 
verzachtende omstandigheden aan
vaarden. En nochtans zijn die ver
zachtende omstandigheden vaak 
meer dan gewettigd. 

Hoe gebeurden die moorden in 
Limburg ? 

Uit alle soorten hinderlagen wer
den de leden van de Zwarte Brigade 
neergeschoten. Elke dag vielen 
slachtoffers. Noch de Duitse noch de 
Belgische overheid greep in. Zelf be
dreigd gmgen dus de leden van de 
Zwarte Brigade zichzelf verdedigen 
en op hun beurt hun moordenaars 
neerknallen. 

Het was een griezelig spelletje dat 
uiteraard slechts bij oorlogsomstan
digheden mogelijk was. 

Toch zitten nog zulke moordenaars 
opgesloten. 

Roof- en lustmoordenaars gaan vrij 
uit na tien jaar. Gelegenheidsmoor-
denaars in een klimaat van zelfver
dediging zitten reeds 18 jaar. 

Geen enkel redelijk mens zal deze 
averechtse behandeling begrijpen. 

H, lUMANIST Vermey-
len wil de incivieken echter nog en
kele jaartjes houden. 

Wellicht hoopt hij dat zij zoals en
kele anderen in zijn vergeetputten 
zullen sterven. Dan is hun wederop
voeding inderdaad voltooid. 

Ofwel dat ze krankzinnig worden 
ten gevolge van het gevangenis
regime. 

Die oplossii ? is minder afdoend, 
maar toch oo' al bevredlgend-huma-
nistisch. 

Heel de politiek van Vermeylen 
heeft met de grond van het Belgisch 
recht niets meer te maken. De grond 
van dat recht is de misdadiger ver
beteren omdat hij niet terug in zijn 
fouten zou hervallen. 

Geen enkel oorlogsmisdadiger is in 
zijn fouten hervallen in tegenstelling 
met vele roof- of lustmoordenaars. 
Toch worden deze laatsten bevoor
recht tegenover de eersten. 

Vermeyleif voert dus geen rechts-
politiek maar wel een wraakpolitiek. 

En Vermeylen niet alleen. Ook eer-
ste-minister Lefèvre die het ministe
rie voor justitie aan Vermeylen gaf. 

Ook de « Vlaamse » ministers 
Fayat, Spinoy, Van Elslande, De 
Quae, De Clercq, Segers en Bertrand, 
die deze politiek dekken. 

Ook de « zwarte » minister Custers, 
die zwijgt als een graf. 

Begrijpen de incivieken nu nog niet 
wat een luguber spel de C.V.P. en de 
andere kleurpartijen met hen spelen? 

I S een wrokpolitiek 
'Igéii socialistische politiek ? 

Ligt de rol van cipier in de lijn van 
het socialisme ? 

integendeel ! Het is een aanflui
ting van de geschiedenis van het so
cialisme. 

Maar wat schiet er op de duur nog 
over van die grote rechtvaardig
heidsbeweging die het socialisme ooit 
was ? 

De Vermeylens en andere wraak-
dorstige kleinburgers ! 

Een symptoon te meer van de na
kende ondergang van de B.S.P. 

De geest is dood. Men verteert al
leen nog het geestelijk en hum.anis-
tisch kapitaal van de pioniers. 

Niet te verwonderen dat er in de 
Volksgazet geklaagd wordt over de 
onverschilligheid en de afzijdigheid 
van de jongeren. 

De jongeren houden van warme 
menselijkheid. 

Niet van wrok en-niet van wraak. 

T OLKSVERTEGENWOOR-
DIGER Kiebooms beklaagde zich en
kele weken terug in « De Gazet van 
Antwerpen » over het feit dat de 
Leuvense studenten de opgeslotenen 
van St. Gillis niet meer als misdadi-

, gers aanzagen maar ze als een soort 
van helden begon te verheerlijken. 

Dat is de fatale gang van zaken 
waar recht tot onrecht wordt. 

Wanneer men gevangenen jaren
lang te veel laat zitten begint het 
immanent rechtvaardigheidsgevoel 
van het volk in hun voordeel te spe
len. 

Vooral bij de jeugd, waar het 
rechtvaardigheidsgevoel nog niet 
aangetast of afgestompt is. 

De kleurpolitiekers moeten zich 
daar niet over beklagen. 

Ze krijgen wat ze zoeken. 
Als Vermeylen zijn menselijke 

wrakken In zijn vergeetputten laat 
verrekken, dan kiijgt men meer s3rai-
patie voor die wrakken dan voor 
zijne welvoldane bloeddorstige Ex
cellentie Vermeylen. 

En het is ongeveer zo ver. 

Wim Jorlssen. 
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DE BEDIENDEN VAN 

VAN ELSLANDE 

Zoals men weet moeten de onder
wijzers die te werk gesteld zijn in de 
Brusselse agglomeratie een halfgron-
dig taaiexamen afleggen om in h u n 
klas de tweede taal te mogen onder
wijzen. 

Wie dat blijkbaar niet moest zijn de 
bedlenden van het ministerie Van na
tionale opvoeding en kuituur, die zich 
veroorloven eentalig Franse formu
lieren (uittreksels uit de belastingen 
afgehouden aan de bron) te verzen
den aan de Vlaamse leerkrachten die 
in het Brusselse werkzaam zijn. Zo
dat genoemde bedienden wel mogen 
helpen de staatskas te spijzigen maar 
niet de elementaire beleefdheid kun
nen opbrengen Vlaamse mensen in 
hun eigen taal te schrijven. 

Waaruit andermaal blijkt dat onze 
Vlaamse belangen bij buttler Van EIs-
lande in goede handen zijn. 

WIJZEN 

Zoals men weet heeft ons aller 
vriend Theo Neus de bedoeling de 
Vlaams-Waalse verhoudingen defi
nitief te laten regelen door een vas
te werkgroep, het zogenaamde comi
té der wijzen. Volgens Theo zijn er 
echter alleen wijzen te vinden in de 
drie traditionele kleurpartijen, feit 
waartegen de Standaard met recht 
en reden in haar maandagnummer 
protesteerde. Dit blad betreurt het 
o.m. dat de Vlaamse nationalisten 
niet mee aan tafel mogen gaan zit
ten. Bravo zeggen wij ! 

Maar a propos, wanneer gaan die 
wijzen eigenlijk feitelijk beginnen 
met hun zittingen, of liever wanneer 
zullen de echte wijzen gekend zijn 
want naar wij vernemen zou Van den 
Boeynants naar Japan reizen en Van 
Oudenhove bedenktijd gevraagd heb
ben aangaande de samenstell ing van 
de werkgroep. Zoals men ziet : er 
komt schot in ! 

Met wijzen moet men toch geduld 
oefenen ! 

BE BEKRONING 

Wanneer Kamiel Huysmans toe
vallig eens niet in een kibboetz zit of 
met Koningin Elisabeth op de Am
sterdamse grachten vaart, houdt hij 
zich nog aktief bezig met het lands
belang. 

Het landsbelang is, voor de ex-bur
gemeester van Antwerpen, het belang 
van Kamiel. De stell ingen die hij ver
kondigt, zijn slechts gericht op één 
enkel ding : publiciteit. En publici
teit krijgt men het vlugst, wanneer 
men zich doet opvallen door het spui
en van nonsensikale kontradikties. 

Zo heeft de ouwe taaie sinds een 
paar jaren de franskiljonse rossinante 
beklommen en werd hij een groot ver
dediger van de tweetaligheid. Het 
brengt hem publiciteit op. want zijn 
strijd voor de tweetaligheid valt op 
omdat hij toch eens een kraaiende 
haan is geweest. 

Zijn franskiljons stokpaardje heeft 
h e m de laatste weken een sublieme 
« fin de carrière » bezorgt : een eer
volle plaats in de « Pourquoi-Pas ? » 
en in de « Libre Belgique », 

De oud-internationalist, oud-non-
formist, oud-flamingant thans ver
heven tot de altaren van het rabiate 
reaktionaire franskiljonisme : vai ^ 
poseur ! 

MISLUKT ? 

De regeringstrouwe kranten heb
ben zich beijverd om te bewijzen dat 
de betoging van de M.P.W. verleden 
zondag te Luik totaal mislukt is. En 
dat het dus met dat federalisme wel 
niet zo'n vaart zal lopen in Wallonië. 

De persjongens zijn wat al te op
timistisch. Vijütien- tot twintigdui
zend betogers, dat is inderdaad nog 
steeds geen « Mars op Brussel ». 

Maar men mag niet uit het oog ver
liezen dat de Walen ongraag mee op
stappen in « Marsen » allerhande. 
Zij zijn dat niet gewoon; zij hebben 
een traditie van stakingen en direkte 
aktie. De Vlamingen daartegenover 
ffrijpen gemakkelijker naar het wa
pen van de massale betoging, omdat 
zij ongraag de andere wapens h a n 
teren. 

Wanneer men verder bedenkt dat 
de socialistische partij maandenlang 

li: 

Open brief 

. , . - , . , - , . . , . j . 

Aan de heer Van Hemelrijck 
Voorzitter C.V.P. - Senaatsjraktie 
te BRUSSEL 

Mijnheer, 

Het zal II wel bekend zijn dat de volkstaal een pittige 
uitdrukking heeft voor iemand die in moeilijkheden is 
geraakt : hij ligt in de pataten. Dat is wat u verleden week 
is overkomen : gij zijt in de pataten gevallen. 

Gij zijt, Mijnheer, een hele baas in het politiek leven 
van dit land. Enkele jaren terug gold gij ah Grote Wijze Man, 
toen gij er in geslaagd waart de schoolstrijd van Theo Levivre 
ie doen stranden op de zandbank 'van UM; sehoolpakt. Dat 
schoolpakt is inmiddels het klassieke schoolvoorbeeld geivor-
den van wat een Wijs Man met Takt, Geduld en Verdraag
zaamheid kan bereiken. Gij zult wel niet verbaasd zijn dat ik, 
dio Genes, over dat fameuze pakt met heel wat minder hoofd
letters schrijf dan de kranten die destijds de cultus rond uw 
persoon zo goed hebben verzorgd. 

Inderdaad, Mijnheer, moest men geen feniks zijn om 
dat schoolmodel van een schoolpakt te sluiten. Men moest 

een maar de sleutel van de brandkast weten hangen. Deze 
elementaire en nuttige wetenschap had gij iti uiu politieke 
carrière reeds opgedaan en gij zijt er dus in geslaagd, uit ons 
aller brandkast de nodige miljarden te halen om de school-
vrede te waarborgen. Het recept was eenvoudig : smijt er 
zoveel geld tegenaan dat de schoolstrijders voor niets meer 
tijd hebben dan voor het tellen van de duiten ; het vechten 
houdt vanzelf wel op. Uiu recept bleek in de praktijk te vol
doen en sindsdien zijn wij begiftigd met een peperduur 
onderwijs en met een half dozijn vormen van geniepige school
strijd. Uit die tijd echter moet de vijandschap tussen n en dhr 
Lefèvre dateren - iAdien ze al niet ouder was. Want de huidige 
eerste-minister verwachtte meer van opgebroken slraaikeien, 
finanliële boycot en dergelijke fraaie dingen. 

Een heel tijdeke zijl gij dan, Mijnheer, een hile piel 
gebleven. Gij had het ongeluk, minister van Koloniën te wor
den op het ogenblik dat het met de koloniën gedaan was. Gij 
hebt - vrijwillig of gedwongen ? tijdig uw schup afgekuist, de 
likwidatie van het strand als een wereld zo groot overlatend 
aan haastiger heren zoals De Schrijver. Na het Kongolese fiasko 
waart gij de Man Die Door De Feiten In Het Gelijk Gesteld 
Werd, een zeer komfortabclc pozitie voor een politieker. Gij 
had nog alle troeven. 

Met spanning hebt gij verleden jaar ons aller Theo 
Lefèvre gevolgd in zijn bemoeiingen om een regering samen 
te stellen. Die samenstelling was een werk van langenberge 
en een paar keer hebt gij gehoopt dat gij de ontstuimige 
Gentse franskiljon mocht vervangen. Maar tenslotte kreeg 
Spaak dan toch wat hij vroeg en gij bleefl aan de dijk. 

Een hoge dijk weliswaar, met een heel komforlabel 
plaatske voor u : voorzitter van de Senaat sf raki ie. En met 
heel waf mogelijkheden om te manccuvreren. Verleden week 
dan, Mijnheer, hebt gij het groot manwuver willen uithalen : 
gij waart de mening toegedaan dat een aardappelschil volstond 
om de regering te doen vallen. Die hoop is ijdel gebleken en 
Theo zal het wel harden tot in de niemve-palatenfijd. Maar 
daarover wil ik het niet hebben. 

Ik wil u alleen maar vragen, Mijnheer, of gij in de 
dagen die volgden op uw mislukt senaatsmanoeuver de kran
ten van uw opinie hebt gelezen. Ik wil u alleen maar vragen 
of gij gelezen hebt hoe weinig er nog overschiet van uw aure
ool. Ik wil u alleen maar vragen of gij bemerkt hebt, hoe de 
partijs(iribenien thans in hun aanvallen op u al even hard 
overdrijveh als destijds, toen ze a verheeilijkten. 

De C.V.P. heeft één voortreffelijke eiger^schap : ze ruimt 
heel wat C.V.P.-ers op. Méér nog dan 

dio Genes. 

de M.P.W.-betoging heeft verketterd^ 
dan krijgt he t cijfer van vijft ien- èi 
twintigduizend ongehoorzame socio'* 
nog wat meer reliëf. 

En tenslotte werd er verleden zoik-i 
dag te Luik betoogd niet voor de een 
of andere direkte looneis of sociaal 
aktiepunt, wel voor het federalisme 
dat dan toch altijd voor de massa 
minder konkreet is. 

We kunnen ons sterk vergissen, 
maar we wagen het er op : men heeft 
met Renard nog niet afgerekend. 

BREENDONK 
Twee weken geleden vond te Antwer
pen een intieme plechtigheid plaats 
aan het graf van dr A. Borms. De 
helden van een bepaald soort weer
stand maakten er gebruik van, om 
met een vliegtuig voorzien van een 
wimpel met het woord « Breendonk », 
het kerkhof te overvliegen. 

Borms en Breendonk! Willem El-
schot, die toch ook geen « zwarte » 
was, maar die in 1946 het sublieme 
Borms-gedicht schreef, zou zich in 
zijn graf omkeren. 

We hebben te dezer gelegenheid 
teruggedacht aan een ander exploot 
van de Luftwaffe van de weerstand: 
het uitstrooien van pamfletten boven 
Antwerpen tijdens de Amnest ie -mee
ting twee jaar geleden. 

« Het Volk » schreef toen dat he t 
de naam van de piloot kende en dat, 
voor zover binnen de maand het g e 
recht niet had ingegrepen, de Gents© 
krant die n a a m zou publi«eren. 

We wachten nog altijd ! 

B PROi-lCIAT, K.V.H.V. 

W: De K.V.H.V.-ers van Leuven h e b -
g ben, ter gelegenheid van het a a n -
^ staande Paasfeest , een zeer degelijk 
= pamflet en een rake affiche uitgege-
= ven over de 68 politieke gevangenen 
= die nog opgesloten zijn. 
^ Het pamflet zegt o.m. : « De Bel-
^ gische gevangenissen hebben nu he t 
^ record in politieke gevangenen. . . Dit 
= brandmerk van haat moet weg : alle 
^ 68 politieke gevangenen vrij ». 
= En de affiche besluit zeer terecht t 
^ « E e n grote schande voor een klein 
= land ». 
^ Verleden zaterdag kwam m i -
^ nister Vermeylen te Erembodegem een 
^ vlag aan een partij-afdeling over-
^ handigen. De belangrijkste s traten 
^ van de gemeente waren te dier ge le -
= genheid voorzien van de K.V.H.V.-af-
= f iches; het pamflet werd overal g e -
= bust. 
= Bert Van Hoorick, de ex-V.N.V.-er, 
= ex-kommunist en huidige socialist!-
= sche volksvertegenwoordiger, begon 
= nog maar eens op de vergadering die 
^ volgde op de vlagoverhandiging met : 
= « wij hebben van niemand lessen te 
^ ontvangen» . Ook niet van he t 
^ K.V.H.V. ? Of beter nog : van het 
^ eigen eewo+avi o 

M V^ATËA^ifHU 

^ De Koning heeft de Limburgse 
^ mijnen bezocht, is naar beneden ge-
^ gaan en dronk nadien een pint in de 
= kantien. 

^ De Limburgse mijnwerkers spra-
= ken met Sire een woordeke over wat 
^ hen nauw aan het hart ligt : neven-
^ bedrijven bij de Jimburgse mijnen. 

=. Sire Boudewijn schakelde gauw 
= over op de kansen van Thor Water-
^ schei. Het thema is minder gevaar-
= lij-k. En in Vlaanderen is men altijd 
^ een goede koning als men een woor-
= deke mee kan praten over voetbal, 
^ koersen, duiven of kaatsen. 

^ Trouwens : een nevenbedrijf is een 
llÜP bedrijf waar men neven pakt. 
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WANTOESTANDEM TE 

ANTWERPEN 

Een lezer vestigde onze aandacht 
op enkele ergerlijke wantoestanden 
te Antwerpen waar het stoffelijk 
overschot van Herman van den Reeck 
bv. niet op het erepark van het 
Schoonselhof is bijgezet, erepark 
waar niettemin talrijke minderbe
kenden begraven liggen. Verder is er 
op de jongste bijeenkomst van de 
Rotary Club d'Anvers weer eens prak
tisch uitsluitend Frans gesproken (de 
afgevaardigde van het Vlaams Kon-
servatorium daargelaten) en achtte 
de rector van de Rijkshandelshoge-
school het nodig (ook al in de taal 
van B.B.) zijn tevredenheid te 
luchten over het feit dat honderden 
negers de Franstalige leergangen van 
deze school volgen. Het verslag dat 
de Standaard bracht over deze bij
eenkomst, bevatte geen woord kom-
mentaar ! Onze lezer wist verder nog 
te vermelden dat enkele leden van de 
Vlaajnse Akademie nl. de heren R. 
Herreman en R. Brulez in het geheel 
geen belangstelling hebben voor de 
Vlamingen : de eerste zendt zijn kin
deren naar Franse klassen en de 
tweede zei in den Haag dat alleen de 
bourgeoisie in Vlaanderen leest en 
natuurlijk alleen Franse romans 
koopt, terwijl de Vlaamse arbeiders 
niet lezen ! Tot slot gaf onze lezer 
nog de jongste Brusselse mop — die 
aldaar in Franstal 'ge kringen de 
ronde doet — ten beste. Hier volgt 
ze : Welk is het verschil tussen de 
ogen van een koe en deze van een 
Vlaming ? Antwoord : In de ogen van 
een koe glinstert van tijd tot tijd zo
iets als een glimp van verstand, in 
deze van een Vlaming steeds een uit
drukking van idiotie. 

BIJ DE SPÜOnWECIEN 
Volgens de O.B.V. waren er in 1945 

bij de Belg sehe Spoorwegen voor 
101.467 bedienden, 45 bestendige sin-
dikale afgevaardigden. In 1962 zijn 
er vcor 63.092 statu»aire bedienden 
en 2 185 dagloners bij d ezelfds spoor
wegen niet minder dan ^2 bestendige 
sindikale afgevaardigden. Onder deze 
afgevaardigden hadden gedurende de 
jongste jaren veertig benoemingen 
plaats tot de hogeie grasad en dit zon
der eksamen ! Deze kliek vormt — 
aldus het O.B.V. — 't meest bloeiende 
kader bij de spoorwegen. Zo worden 
dus de profiteurs van de sind'katen 
vetgemest op kosten van de gemeen
schap. 

GELIJKHEID 

BIJ DE LEGERDIENSTEN 

In het officierenkorps van het leger 
werden bij de jongste bevorderingen 
door de minister van Landsverdedi
ging, de heer Segers, zoals bij de voor
gaande driemaandelijkse benoemin
gen, opnieuw in overwegende mate 
franstalige officieren bevorderd : nl. 
60 franstaligen tegenover 11 Vlamin
gen. 

Het V.V.O. heeft bij de minister ge
protesteerd tegen diens bewering als 
zouden de officieren niet ingedeeld 
zijn volgens hun taairegime. Bij het 
leger heet « taalrol » echter « taal
stelsel » en de minister vei'schuilt 
zich achter een woordspelling om de 
indeling volgens het taairegime bij 
het leger in twijfel te trekken. Het 
V.V.O. wijst er tevens op dat er bij 
het leger veel meer mogelijkheid dan 
elders bestaat om de kennis van de 
tweede taal te bewijzen, want iedere 
officier kan op elk ogenblik van zijn 
loopbaan door een eksamen zijn 
grondige kennis van de tweede lands
taal bewijzen zodat iedere officier die 
naar zijn oordeel verkeerd mocht in
gedeeld zijn bij het Franse taalstel
sel, steeds de kans heeft om te ver
anderen. Hieruit kan men besluiten 
dat de minister weer eens hoofdzake
lijk eentalle: Waalse officieren heeft 

bevorderd en de rechten der Vlamin
gen heeft opzijgezet. Minister Segers 

heeft sedert zijn ministerschap het 
taalonevenwicht ten nadele van de 
Vlaamse officieren nog aangescherpt. 

BUSIEAU AAN HET WERK 
Minister Busiau is een van die he

ren die denken dat ze nog in de tijd 
van de eerste stoomtreinen leven en 
dat in Vlaanderen het warm water 
nog niet is uitgevonden. De Vlamin
gen zijn bijgevolg nog niet in grote 
getale geroepen om als beambte door 
het leven te kunnen gaan. Op het be
stuur der Postchecks heersen de 
schandelijkste toestanden van achter
uitstelling. Er werden daar 75 frans
taligen tegenover 25 Vlaamse beamb
ten aangeworven. Voor de Brusselse 
agglomeratie is het nog erger. Daar 
werden 50 Franstaligen tegenover 10 
Nederlandstalige ambtenaren in 

dienst genomen. Het V.V.O. heeft in 
een mededeling aan de pers ten 
scherpste gereageerd en de onmiddel
lijke intrekking van deze maatregel 
geëist. En zeggen dat deze regering 
de Vlaams-Waalse vraagstukken ging 
oplossen! Toch niet met maat
regelen als deze van de heer Busiau 
zeker ? 

STUDIES OVER LUIK 

In het kader van de regionale eko-
nomie moet natuurlijk heel wat ge
studeerd worden. En heel wat van die 
studies worden betaald door de goe
gemeente. Tot zover is alles normaal : 
koken kost nu eenmaal geld en wan
neer er dan uiteindelijk iets goeds uit 
de pot komt, is er helemaal geen be
zwaar. 

Maar... er is een maar. Er werd 

bijvoorbeeld een studie gemaakt voor 
de streek van Luik en voor deze stu
die werd het sommetje van 13 mil-* 
joen neergeteld. 

De besluiten van deze studie wa
ren merkwaardig : te Luik en in het 
ganse Maasdal rond Luik mogen er 
geen nieuwe industriën meer bijko
men. Reeds nu is de bezoedeling van 
de lucht erger dan toelaatbaar. 

Met deze besluiten kunnen onzo 
Waalse broeders niet instemmen en 
dus werd de studie maar niet gepu-* 
bliceerd. 

Op 13 miljoen min of meer komt 
het in Wallonië niet aan. De Vlamin
gen betalen wel mee. 

Trouwens, het ware blijk geven 
van kwade trouw thans te struikelen 
over het peulschilletje van 13 mil
joen voor Luik, daar waar de 20 mil.< 
jard voor de Borinage al bijna uitge
geven zijn. 

Andere Schoolstrijd 
O p gezet te tijden pak t de socialistische pers en de 
socialistische p ropaganda uit met de «schoolvrede» 
die te A n t w e r p e n sinds jaren onafgebroken heeft 
geheerst dank zij het akkoord dat in 1921 geslo
ten werd tussen de heren H u y s m a n s en V a n 
Cauwelaer t . 
Deze schoolvrede is te A n t w e r p e n , net zoals elders, 
een eerder relatief begr ip . Maar naast de klassie
ke tegenstell ing tusen vrij en officieel onderwijs 
die te A n t w e r p e n misschien minder dan elders 
aanleiding heeft gegeven tot scherpe konfhkten, 
bestaat er in de Havens t ad een schoolstrijd die on
afgebroken en verbeten word t gevoerd. De strijd 
nl. van de socialisten tegen het off'ciëel onderwijs . 
He t loont de moeite, deze strijd even van dichter
bij te bekijken. 

Schoolvrede te Antiverpen 

Tegen officieel onderivijs 

Voor de socialisten is er 
maar één vorm van goed 
onderwijs; het onderwijs 
dat zij kunnen kontrole-
ren. In de Antwerpse ge
meenteraad beschikt de 

derwij s is dan ook slechts 
toegankelijk voor leer
krachten met een A.C.O.D.-
lidmaatschapboekje. 

Omdat de B.S.P. te Ant
werpen het £.'-.adsonderwijs 

opgericht, met als gevolg 
het verlies van circa 25 
leerlingen per jaar in het 
Rijksatheneum. Dit is ech
ter niet voldoende : het 
Rijksatheneum moet be
roofd worden van alle re-
cruteringsmogelijkheid. 

Tot op heden was een 
groot deel van de leerlin
gen in het Rijksatheneum 
afkomstig uit de.Rijkspild-
deltaare School in de Pijl
straat. Deze school gaat nu 
verdwijnen en wordt over
gebracht naar een terrein 
te Borgerhout waar vroe
ger een kaarsenfabriek — 
de door alle Antwerpena
ren gekende « bougie » — 
stond. Wanneer de over
brenging van de RMS van
uit het stadscentrum naar 
Borgerhout een feit zal 
geworden zijn, dreigt het 

.en inmiddels wacht A n t w e r p e n op een universi tei t . . . 

B.S.P. op één zetel na over 
de meerderheid, schepene 
van Onderwijs is Mevr. 
Groeser-Schroyens en in de 
stedelijke onderwijsinstel
lingen hebben de socialis
ten de touwtjes volledig in 
handen. Het stedelijk on

beter en vollediger kan 
kontroleren dan het rijks-
onderwijs, wordt dit laat
ste bekampt en tegenge
werkt op alle manieren. 

Daarom weïdeji te Ant-
wenpen drie stadsathenea 

aantal leerlingen vlug te-
TVt^ te lopen wat zijn on
gunstige weerslag op het 
Rrjksatheneum zal hebben. 
Overigens loopt het met de 
geplande nieuwbouw van 
het Antwerps atheneum 
verre van gesmeerd. 

Het tragikomi£?3he van 
de situatie is, dat aan het 
hoofd van de Schoolraad 
van het Rijksatheneum de 
schepene, mevr. Groesser-
Schroyens. staat. 

Haar belangstelling voor 
de school beperkt zich tot 
één enkel bezoek per jaar, 
nl. aan de prijsuitdeling. 
In een prospektus over de 
Antwerpse scholen vergat 
ze' «toevallig» het ïïijks-
atheneum te vermelden. 

Om de leerlingen voor het 
door de partij gekontro-
leerde stadsonderwijs aan 
te werven, zijn alle metho
des goed. Zo moet men, om 
in de stedelijke Normaal-
school toegelaten te wor
den, een diploma van een 
s t e d e l i j k e middelbare 
school voorleggen. 

Het hoeft dan ook niet 
te verbazen dat « Bevrij
ding», het tweemaande
lijkse orgaan van A.C.O.D., 
er zich kan op beroemen 
dat alle onderwijzers en 
onderwijzeressen van de 
laatste promotie lid zijn 
van de A.C.O.D. 

Zelfs heel wat socialis
tische leerkrachten, vooral 
dan in het Antwerps Rijks-
onderwijs, zijn maar matig 
ingenomen met deze on
derwijspolitiek van de Ant
werpse B.S.P. Want deze 
houding verraadt duidelijk 
dat de belangstelling die 
de partij voorwendt te heb
ben voor het Rijksonder-
wijs, van zeer verdacht al
looi is. Waar zijzelf in de 
minderheid zijn, eisen de 
B.S.P.-politiekers Rijks
scholen. Maar waar zij de 
mogelijkheid hebben, langs 
het Schepenkollege om het 
gemeentelijk onderwijs vol
ledig te kontroleren, wor
den ook de Rijksscholen als 
vervelende konkurentie 
beschouwd. 

Met de opvoeding van de 
jeugd of zelfs met de zo 
vaak geciteerde «levens
beschouwelijke waarbor
gen » heeft de onderwijs
politiek van de Antwerpse 
B.S.F, niets te maken. De 
jeugd, dat zijn de kiezers 
van morgen. En al de rest 
is bijzaak. 

9 « 
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EN OPNIEUW STALIN 
Milovan Djilas, eens Ti to ' s rechterarm in het maquis , 
later vice-president van Joegoslavië en waarschijnhjke 
opvolger van Ti to , nog later in ongenade gevallen, duikt 
n o g regelmatig in het were ldnieuws op als auteur . A u t e u r 
d a n die met de regelmaat van een klok enkele maanden 
gevangenis on tvangt als honora r ium voor zijn publi-
katies. 
In 1954 verscheen van hem een pamflet, gericht tegen de 
verburgerl i jking van zijn par t i jgenoten; « A n a t o m i e van 
een moraal» kost te hem 18 maanden gevangenis . In 1956 
verdedigde hij in het Amer ikaanse tijdschrift « New Lea
der )) de Hongaarse opstandel ingen. Honora r ium : 3 jaar 
gevangenis . In 1957 was het zijn beroemste werk, « D e 
n ieuwe klasse », dat hem zeven jaar gevangenisstraf op
bracht . Hij werd vervroegd vrijgelaten onder beding dat 
hij zou ophouden met schrijven. 
Enkele dagen geleden werd hij opn ieuw aangehouden , 
nada t de politieke politie vergeefs naar een manuskr ip t 
v a n 140 bladzijden in zijn won ing had gezocht. 

GESPREKKEN MET STALIIS 

Het manuskript bevond 
, Eich reeds veilig en wel in de 

Brandkasten van de New-
^orkse uitgeverij « Harcourt, 
Brace and World ». Om de 
ftuteur in Joegoslavië moei
lijkheden te be£ï)aren, bood 
de Amerikaanse uitgever aan, 
het manuskript niet uit te 
geven. Toen kort daarop 
Djilas toch werd aangehou
den, kwam prompt uit New-
York het bericht dat binnen
kort de «Gesprekken met 
Stalin» op de boekenmarkt 
Jtomen. 

In de Westerse pers vroeg 
men zich inmiddels vol ver
bazing af, waarom Djilas werd 
aangehouden. Men ging van 
de veronderstelling uit dat 
het boek van de Joegoslaaf, 
waarin diens gesprekken met 
etal in einde der veertiger ja
ren werden verhaald, niet an 
ders kon zijn dan een afre
kening met de Russische dik-
tator. Een dergelijk boek, re 
deneerde men, zou toch be
zwaarlijk het ongenoegen 
kunnen wekken van de ant i -
Stalinistische Joegoslavische 
staatsleiding. 

Deze veronderstellingen en 
redeneringen waren vals, 
doodeenvoudig omdat het 
werk van Djilas een wel zeer 
genuanceerd beeld brengt van 
Stalin. Dit genuanceerd beeld 
wijkt sterk af van de Stalin 
zoals hij thans door de offici
ële propaganda van Tito en 
Kroesjtsjev wordt afgeschil
derd. Op het ogenblik dat 
Joegoslavië weer zeer veel 
waarde hecht aan goede ver
houdingen met Rusland, 
komt het werk van Djilas 
Tito wel zeer ongelegen. 

Djilas, eens de leider van 
de anti-Stalinistische rel in 
Joegoslavië, is de eerste on
der de vijanden van Stalin 
die thans geen genoegen 
neemt met de karikatuur van 
de dode Russische leider ge
lijk ze getekend werd door 
zijn opvolgers sinds het 20e 

Partijkongres. Wanneer men 
thans de wereld kond doet 
dat de grote Rus tijdens de 
2de wereldoorlog zijn stra
tegische irizichten uitwerkte. 

"fiij rniddel van èen wereldbol
letje van het gewone school-
model, kan dat niets anders 
zijn dan een schromelijke 
overdrijving. De echte Stalin 
gaat ergens schuil tussen de 
grenzen van mateloze ver
heerlijking en mateloze af
braak waarvan hij respektie-
velijk voor en na zijn dood 
het j ' ach tof f er was. 

Djilas schrijft over hem het 
volgende : « Van uit het 
standpunt der menselijkheid 
en vrijheid kent de geschie
denis geen totaler, cinischer 
en brutaler despoot. Maar 
voor de geschiedenis van het 
kommunisme is Stalin, samen 
met Lenin, de grootste fi— 
guur ^. 

plotseling vrouwen, wanneer 
hij in groter gezelschap ver
keerde, om dadelijk daarop in 
sombere teruggetrokkenheid 
te vervallen. Djilas beweert 
dat, wanneer Stalin dacht 
aan het offer van de Russis-
£';he soldaten tijdens de oor
log, hij vaak weende. 

Dit beeld althans doet niet 
zo nieuw aan. De konstanten 
in de revolutie-politiek sinds 
1917 zijn steeds dezelfden ge
weest als vóór de revolutie. 
Onlangs nog betoogde Peter 
Kleist in zijn boek over 
Kroesjtsjev dat ook de opvol
ger van Stalin duidelijk een 
politiek volgt die er op ge
richt is, de oude tsaristische 
objektieven te bereiken. Sta
lin echter, in tegenstelling tot 
Kroesjtsjev, verwees graag in 
gesprekken naar het tsaris
tisch voorbeeld. Toen hem 
door buitenlandse kommunis-
ten eens de vraag werd ge
steld, waarom Rusland de 
Italiaanse voogdij over So-
maliland billijkt, antwoordde 
hij : « Als de tsaren met an
deren van mening verschil
den over de oorlogsbuit, gaven 
zij het grootste deel ervan 
steeds aan de -zwakste^ om op 
het geschikte ogenblik de buit 

' terurg te kunnen halen ». 

Gedurende de tweede we
reldoorlog, die door de Sta
linistische propaganda steeds 
de «Vaderlandse oorlog» 
werd genoemd, kende de tsa-
renverheerlijking trouwens 
een hoogtepunt : Eisenstein 
kreeg de opdracht, een grote 
film te maken over Ivan de 
Verschikken jke. 

Een groot deel van Djilas' 
gesprekken met Stalin had 
natuurlijk betrekking op Joe
goslavische aangelegenheden. 
In januari 1948 besloten Al
banië en Joegoslavië, beide 
republieken te versmelten tot 
één enkele staat. Deze ver
smelting ging uiteindelijk 

Stalin : ...«Na 1.5 of 20 jaar zullen we sterk genoeg zijn, 
om het op een anijere manier aan te pakken »... 

vrijwillige vereniging en niet 
om machtspolitiek. Molotov 
die het ge.'jrefc bijwoonde, 
haakte in « dat is toch op
slokken ». Waarop Stalin be
sloot : « Ja, ja, opslokken. 
Maar je kunt Albanië rustig 
opslokken s>. 

Men zal in de omgeving van 
Tito vooral verontwaardigd 
zijn over de wijze, waarop 
Djilas het standpunt van Sta
lin in de Griekse burgeroor
log naar voor brengt. Een 
oude Titoïstische grief is 
sieeds geweest, dat Rusland 
de kommunistische partiza
nen in Griekenland aan hun 
lot overliet, terwijl Joegosla
vië alleen stond om hen te 
steunen. Het standpunt van 

Milovan Dj 
verlel l 

ilas 

Het politiek beeld dat de 
ex-wapenbroeder van Tito 
ons van Stalin S'Chetst, wijkt 
ook sterk af van de vroegere 
Russische hagiografie en van 
de huidige neerhaling. Stalin 
zou een bijna konservatief 
Russisch staatsman geweest 
zijn, die zich de voortzetter 
achtte van de politiek der 
tsaren. 

Stalin was, volgens zijn 
Joegoslavische gesprekspart
ner, een gevoelsmens die zijn 
omgeving vaak verraste met 
grappen en vrolijke verhalen. 
Vaak omarmde en kuste hij 

toch niet door omdat een paar 
maanden later de breuk tu£*-
sen Tito en Stalin kwam; van
af dat ogenblik speelde Rus
land nog slechts de Albanese 
kaart in de Balkan. Maar op 
het ogenblik zelf dat besloten 
werd tot de vereniging, toen 
de Albanese kommunist Spi-
ro Nuku zelfmoord had ge
pleegd als protest tegen de 
vereniging, zei Stalin : « We' 
hebben in Albanië geen spe
ciale belangen. We zijn het 
er mee eens, dat Joegoslavië 
Albanië opslokt». Djilas an t 
woordde dat het ging om een 

de Russische diktator was al
vast realistischer dan dat 
van Tito : «De partizanen 
hebben niet de minste kans 
op succes. Gelooft ge wellicht 
dat Engeland en Amerika — 
de V.S., de machtigste staat 
in de wereld — u zullen toe
laten hun verbindingen in de 
Middellandse Zee af te sni j
den ? Onzin. De opstand in 
Griekenland moet stopgezet 
worden ». 

Over de Duitse kwestie zei 
Stalin aan Djilas : < Het Wes
ten zal West-Duitsland ui t 
bouwen, wij maken van Oost-

Duitsland onze staat. Na 15 
of 20 jaar zullen we sterk ge
noeg zijn, om het dan op een 
andere manier aan te pak
ken ». Het oordeel van de Rus 
over zijn grote bondgenoten: 
« Churchill is van het soort 
dat, wanneer men niet goed 
oplet, een kopek uit uw zak 
zou halen. En Roosevelt? Die 
zoekt alleen maar naar grote
re geldcOukken om ze u te ge
ven ». Djilas heeft zijn « Ge
sprekken met Stalin » te boek 
gesteld, niet met de bedoe
ling naturlijk om thans aan 
Stalin-verheerlijking te gaan 
doen. Hij heeft vroeger over 
Stalin en het Stalinisme zeer 
harde en definitieve dingen 
gezegd. Het was te voorzien 
dat vroeg of laat iemand dè 
propagandistische geschied
schrijving van Kroesjtsjev 
zou herzien. Djilas is de eer
ste thans en dat is geen toe
val. Want als leitmotiv boven 
het werk van de Joegoslaaf 
staat wel dit citaat uit zijn 
nieuw boek : « In talrijke op
zichten zetten Kroesjtsjev en 
andere Stalin-verguizers 

diens werk slechts voort». 
Het werk van Djilas is be

langrijk voor het Westen, 
ook en vooral omdat het min
der belang gaat hechten aan 
de persoon van de ene of de 
andere Russische leider en 
des te meer wijst op de kon
stanten in de Russische poli
tiek die zo nationalistisch is 
dat ze vaak aan de tsaristi
sche politiek doet denken. 

« Cave canem ! » Pas op 
voor de hond, of hij nu Sta
lin heet of Kroesjtsjev. Of 
Tito ! Djilas weet het, hij 
werd méér dan eens gebeten. 
Maar, zegt hij, « de waarheid 
breekt door, ook wanneer zij 
die er voor strijden moet« i 
ondergaan». T.v.O. 
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DE WAALSE VOLKSBETOGING 
Het iHft van de voorbije week 

was ongetwijfeld de reeds lang 
aangekondigde betoging van de 
Waalse Volksbeweging (Mouve
ment Populaire Wallon) te Luik. 
Het is vooral een krachtproef ge-
wordent tussen unitaire (rechtse) 
so«ialisteu en federalistische (link
se) socialisten, veel meer dan tus
sen de jWaalse federalisten en de 
unitaire s taat . Wie won het pleit ? 

In de pers zijn de meningen 
verdeeld. Het is inderdaad voor de 
M.P.W. geen onverdeeld succes ge
worden, maar ook geen nederlaag. 
De opkomst (12 a 15.000 man) lag 
zeker een goed stuk beneden de 
verwachtingen van de inrichters, 
die er 35.000 verwachtten. We mo
gen echter niet vergeten dat het 
berenweer was, maa r vooral dat 
de weken voor de betoging het 
Bware geschut van de B.S.P. was 
opgesteld tegen de M.P.W. Dat 
niettemin duizenden Waalse so
cialisten zelfs de oproep van voor-
Bitter CoUard negeerden is van 
grote betekenis in een part i j met 
een zo strakke tuchttradi t ie als de 
B.S.P. JWeet CoUard in de komen
de maanden zijn invloed te ver
groten dan komt er spektakel van 
belang, niet alleen in Se B.S.P. 
maa r evenzeer bij de Vlaamse so
cialisten. 

Men moet immers niet denken 
dat he t daar zonder uitzondering 
allemaal unitairen zijn, men 
vindt er ook nog socialisten on
der. 

Moet Renard echter de duimen 
leggen dan zullen de unitaristen, 
van baron Nothomb tot Jos Van 
Eynde zich tevreden voden. De 
ene i m d a t het socialisme een er
ge slag werd toegebracht, de an
deren omdat hun « socialisme » 
zegevierde. En allen samen omdat 
hun nationalisme, hun Belgisch 
staatsnationalisme, het haalde. 

Standaard 
Deze k ran t stuurde L.D.L. naar 

Luik. Die m a n kan wel een bloe
dig verslag maken over een moord-
proces maar blijkbaar geen onbe
vooroordeeld verslag van een poli
tieke betoging. 

Wij citeren uit zijn verslag : 
« Het betoog van de h. Renard 

kan dat dan prettig en optimistisch 
geweest zijn, het kan niet wegne
men da t er te Luik weinig of geen 
geestdrift was. Laa t het nu waar 
zijn da t er 12.000 betogers waren, 
dan blijkt dat zeer weinig verge
leken bij wat de Vlamingen sa
menbrachten in de « mars op 
Brussel «.Daarenboven waren de 
manifestanten triestig alleen. Er 
was praktisch geen mens langs de 
straten om hen toe te juichen. Er 
was zelfs n iemand om eens tegen 
te manifesteren. Er waren aan de 
partikuliere huizen wemig of geen 
vlaggen en als de stoet op het 
eind veel bekijks had, dan was 
zulks dank zij de betogers die al 
aan het eind van het défilé wa
ren en opnieuw opdaagden om 
naar h im kameraden te komen 
kijken en toe te juichen. Men 
heeft zelfs bijna nooit geroepen 
van « Vlamingen buiten »... mis
schien omdat men weet dat er dan 
maar weinig echte Walen meer 
in Wallonië zouden overblijven. 

Ondanks de aanwezigheid van 
vele kommunisten in de stoet, van 
veel studenten — de socialistische 
studenten van de Vrije universi
teit te Brussel hebben aangekon
digd da t ze aansluiten bij het 
M.P.W. — van enkele hondjes die 
mee in de stoet opstapten en de 
kleuren van de Waalse haan zon
der blaffen droegen, kan men, met 
de beste bedoehngen, niet zeggen 
dat er entoesiasme was te Luik. 
De vurige stede die anders zo ge
weldig, woelig of geestdriftig kan 
zijn, leek nu uitgedoofd, van de 
kou en de onverschilligheid. » 

De Gazet 
In tegenstellhig met <( De Stan, 

daard » die sprak van weinig suc
ces blokletterde cc De Gazet » op 
haar voorpagina « Succes van de 
JWaalse Volksbeweging ». Het blad 
beoordeelde als volgt deze test-
betoging : 

« Indien Renard nog niet bij 
machte is een « vloedgolf » te 
verwekken, dan kan toch niet be
twist worden dat de 15de april 
voor hem en zijn medestanders 
een sukses is. Men kent de tradi
tionele tucht van de BS .P . Tegen 
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MECHELEN 

deze monolitische strakgestruk-
tureerde part i j in, 20.000 m a n uit 
het eigen kamp te mobilizeren is 
een prestatie. Het is meer dan dat. 
Het is een nieuw element in het 
politieke leven van dit land. De 
socialisten zija niet gewoon aan 
ketters en schismatieken. Zij heb
ben nu met een dissidentie af te 
rekenen, die op meer gebazeerd is 
dan de ambitie van een man of de 
voorbijgaande ontevredenheid van 
een splintergroep. De gevolgen 
van dit nieuw gegeven zijn op het 
moment onberekenbaar. » 

Het Volk 
Achtte de betoging een neder

laag voor Renard. 
« De nederlaag van Renard 

vmdt ongetwijfeld haa r oorsprong 
in het feit, dat deze slechts een 
demagoog is zonder staatsmans-
zm Hij is een man, die een sta
king kan uitlokken, wanneer de 
door andere georganiseerde en op 
pimt gehouden syndicale appara
tuur voor hem werkt. Maar hij 
zelf beschikt niet over de organi
satorische hoedanigheden die ver
eist zijn om terzelfdertijd een 
grote volksbeweging in het leven 
te roepen en haa r een stevige 
leerstellige infrastructuur te ver
zekeren. 

Wij geloven dat Renard zijn ne
derlaag .slecht verteren zal en dat 
hij gaat ti-achten in de eerstko
mende maanden van zich te doen 
spreken door buitennissige poli
tieke en syndicale maneuvers. En 
he t hangt van de omstandigheden 
en van de politieke wijsheid der 
andere socialisten af, of deze bui-
tennissigheden enig succes zullen 
hebben. 

Het Renardisme is dus een 
smeulend vuur. Van een grote 
brand is geen sprake. Maar men 
moet de smeulende vuurtjes toch 
niet veronachtzamen of verwaar
lozen. En om dat vuur ui t te do
ven is er slechts een middel : de 
Vlaams - Waalse verhouding zo 
snel mogelijk en zo definitief mo
gelijk regelen. Slechts daarna zal 
men gerust zijn. » 

Red. : Hoe zal men dat doen. 
Schildwacht ? 

VOLKSGAZE;§ 

I n zijn hoofdartikel van dins
dag noemt Jos Van Eynde de ma
nifestatie cc een zuiver Waals-na
tionalistische en als dusdanig be
tekende zij een totale aiwijking 
van de socialistische opvattingen » 
aldus de ondervooraitter van de 
B.S.P. Hij schrijft verder : 

« Wij vmden dit des te jammer-
hjker omdat al die nationalisti
sche humbug (bij sommigen zo
waar geen Waals nationalisme, 
doch gewoon Frans, wat aanlei-
dmg gaf tot het zingen van de 
« Marseillaise » en kreten voor de 
aanhechting bij Frankrijk) was 
vermengd met slogans waarv(X)r 
IEDERE SOCIALIST in het strijd
perk wil t treden. de Vlaamse zo 
wel als de Waalse. » 

Red. : Eigenaardig, maar een 
cc gelijkaardig kommentaar vinden 
wij in cc Volksgazet » ook n a de 
Vlaamse raars op Brussel. Men 
vraagt zich af wanneer de socia
listen a la Van Eynde dan WER
KELIJK eens in het strijdperk 
zullen treden voor die eisen. Dat 
zou de (c nationalistische humbug » 
overbodig maken .. 

Verder hekelt het blad terecht 
de dwaze manier van een deel der 
Walen om de schuld voor al hun 
werkelijke of vermeende kwalen 
op de rug van de Vlamingen te 
schuiven, <c Volksgazet » meent 
ook dat Renard reeds door zijn 
troepen is voorbijgelopen, die blijk 
geven van een openlijke vijandig
heid t.o.v. sommige leiders van he t 
A.tt.V.V. ea de B.S.P. 

LA LIBIIE BEL&iaUE 
« Wij zijn het niet, MAAR HIJ, 

die gevaarlijke geesten heeft op
geroepen, die hij" spoediger dan hij 
vermoedt niet meer de baas zal 
kunnen worden. 

Wij schrijven dit alles niet zon
der spijt en zonder dat ons hai't 
er in zekere mate door gepijnigd 
wordt. 

Maar he t is harde plicht te zeg
gen da t degenen die nu nog ach
ter de M.P.W. lopen, voortaan an
dere gesprekspartners zullen moe
ten zoeken, in het Vlaamse land, 
dan de sociahsten die vroeger hun 
kameraden zijn geweest. 

Dat de jongens van de Waalse 
haan maar gaan praten met de 
Vlaamse leeuwen van de Volks
unie.. . en dat zij wel varen bij dit 
federalisttisch onderonsje 

Voor de niet door het nationa
lisme aangetaste overgrote meer
derheid van de B S P., in Vlaan
deren, Wallonië en Brussel, is er 
beter en dringender werk te ver
richten. O.a. de Eenheid van de 
parti j , van de arbeidersbeweging 
en van het land te vrijwaren tegen 
het Renardistisch separattisme, 
dat in plaats van het « Prolétaires 
de tous les pays, unissez-vous », 
thans schijnt te wiUen schrijven: 
« Prolétaires de tous les pays, di-
visez-vous ! » 

Beoordeelt de toestand n a de 
Waalse betoging als volgt : 

« Men kan niet spreken van een 
groei van de MP.W. De leiders 
van de orthodokse BS.P . hebben 
zichtbaar hun inspanningen ver
menigvuldigd en hun drukking 
verhoogd om de Luikse bedevaart 
te doen mislukken. 

Deze campagne heeft vruchten 
gedragen. 

Maar, rekening houdend met 
het krachtige tegenoffensief van 
het officiële socialisme, moet men 
toch vaststellen dat het slechts 
een gedeeltelijke nederlaag is en 
geen totale ondergang, hoege
naamd niet. Ten slotte wijst de 
verzameling van 12.000 betogers 
niet op een onrustwekkende voor-
uitgaiig van het federalisme. 

Maar het bijeenbrengen van 
zulke macht , ondanks de tegen
werking van gans het orthodokse 
socialisme, toont de diepe ver
deeldheid van de koUektivlstische 
beweging. De B.S.P. maak t zich 
duidehjk zorgen waar ze vaststelt 
dat de M.P.W. kommunisten en 

socialisten verenigt in wat er hoa 
langer hoe meer gaat uitzien ala 
een « dissidence des durs. » 

L' ECHO DE LA 

BOURSE 
Is blijkbaar tevreden over het 

verloop van de betoging omdat zij 
geen direkte bedreiging vormt 
voor de cc unite nationale » : 

« De belangrijkste gebeurtenis 
van het weekeinde is zonder twlj^ 
fel de mislukking van de massa
manifestatie, te Luik georganiseerd 
door de Waalse Volksbeweging van 
André Renard. 

Mislukking wanneer men reke
ning houdt met het getal dat door 
de inrichters werd verwacht n.U 
40 000. Er waren er zondag noch>> 
tans slechts 8.600 volgens de ge
rechtelijke politie, ongeveer 12.003 
vo'gens talrijke waarnemers, 
35.000 volgens André Renard zelf: 
in elk geval, het resultaat ligt be
neden de verwachtingen. 

Men dient verder niet veel t/a 
ofithouden van deze federalistische 
betoging. De avonturier Renard 
hield geen redevoering maar op 
een perskonferentie verzekerde hij 
dat zijn beweging niet anti-Vlaams 
was en dat de monarchie verenig^ 
baar was met het federalisme 

Al bij al was deze eerste « maa» 
sabetogmg » van de M.PW. 
slechts een magere eerste-mei-
stoet, veertien dagen vervroegd, 
waarbij enkele kommunisten en 
kristenen <van de « Renovation 
Walonne ») zich gevoegd hadden 
bij de Waalse socialisten ». Het 
werd geen succes : al de voorstan
ders van de nationale eenheid zui
len er zich om verheugen. » 

Red. : Bij het nagaan van d» 
verslagen over de Waalse betoging 
was het opvallend hoe alle k ran . 
ten, vooral de Franstalige, zich in* 
spanden om een neutraal en ob
jectief verslag te geven. Voor do 
Vlaamse betoging te Brussel had
den deze kranten slechts venijnige 
sjtot en hatelijk proza over zoals 
cc Le Feuple » die smalend sprak 
over een flamingantische procest-
sie en « La Flandre Liberale n die 
slechts trompetten en uniformen 
a Ia Hitlerjugend zag. Voor do 
Walen echter alle voorkomend
heid, ook al zijn het in hun ogen 
(c krypto-kommunisten ». 

Toch nog altijd beter dan Viae 
mingen. 

PM. 

BOUW EEN DROOMHUIS 1 
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DE VOLKSUNIi 

TUSSEN SCHIP EN KAAI Pater Bellens en pater 
Bertrand hebben zopas 
het eerste nummer van 
hun blaadje <( onze dok
ken )) van de stencil-ma
chine getrokken. Het 
moet een hulp zijn voor 
de in wording zijnde 
ploeg die daa rmee gewa-

« Mocht dit blaadje U 
iedere keer een pint 
goed humeur schenken 
om door kameraadschap 
en vriendschap het werk 
op de dokken lichter, en 
het leven blijer te ma
ken ». 

ONZE DOKKEN 
pand, konteikten gaat 
leggen in de z iekenhui
zen waar gekwets te ka
m e r a d e n opgenomen 
zijn. Het eerste nummer 
werd ui tgedeeld aan het 
wervingslokaal op 2 0 0 0 
eksemplaren, Er s tond ' n 
inleiding in die zeer goed 
het doel v a n de werk ing 
weergeeft. 

Dat is de eenvoudige 
doelstelling v a n hel werk 
en wij geloven dat deze 
algemeen-mensel i jke ak-
tie meer zal bijdragen tot 
de daling v a n de afschu
welijke kurve in de gra
fiek der ongeval len aan 
de dokken, dan al wat er 
tot nu toe voor gedaan 
werd. 

ELK JAAR VERONGELUKKEN 
DUIZENDEN DOKWERKERS 
C I G A R E T T E N van tussen schip en kaai, ge weet wel 

zonder taksband, enkele ver t rekken op een eerste 
verdieping van een zwartberookt huis tussen de lange 
rijen, getoeter, van schepen en gerammel van ket t ingen 
aan bedrijvige nat ie-wagens, ergens het ge tamp van een 
avondklok. Wij ontdekken twee jonge maar gulle Jezuie-
ten-paters die in de keuken van het oude Kuis pe ta t ten 
zitten de pikken uit grote, diepe teljoren : h u n avond
maal. O p enkele tafeltjes tussen driepikkelstoelt'je's en êen 
amer ikaanse biljart liggen een paar kazuivels uitgespreid. 

Dat is het hoofdkwartier 
van de « dokwerkers voor 
ons Heer » de mannen die als 
motto hebben gekozen 
< Vriendschap vindt voor 
alles raad » en met die ken
spreuk op zoek zijn naar de 
ruwe werkers van de Ant
werpse dokken. 

Ontzettend veel 

ongevallen 

In februari van vorig jaar 
zijn ze begonnen in dat stuk 
van de twee Antwerpse pa
rochies, St. Antonius en St. 
Paulus dat door de mensen 
van de Sinjorenstad beter 
bekend is als «De goeie kant» 
en het « Eilandje ». De wijk 
van de dokwerkers, een op
eenstapeling van schippers-
en dokkerskafees, van rom-
melbazaartjes en triestige 
grauwe stapelhuizen Ze be
gonnen aan het minst pret
tige einde, in het Theich-
manziekenhuis waar zoveel 
gekwetste dokwerkers opge
nomen worden, mannen die 
dikwijls zeer eenzaam zijn 
en vooral dan behoefte heb
ben aan een vriendelijk 
woord. Meer dan hun taai 
uiterlijk zou doen vermoeden. 
De ongevallen aan de Ant
werpse haven vormen een 
bijna afschuwelijke grafiek. 
Er zijn ongeveer 15.000 dok
kei s te Antwerpen, mensen 
uit de havenstad zelf, maar 
ook van de dorpen van over 
't water, van de Polder, va-n 
de Kempen zelfs. Jaarlijks 
gebeuren er aan die Ant
werpse haven meer ongeval
len dan er dokwerkers zijn. 

Iedere tien jaar komt elke 
havenarbeider minstens een 
keer in het ziekenhuis te
recht. Wie de kranten na 
slaat kan dagelijks bemer
ken dat het merendeel van 
de stof voor het « Gemengd 
Nieuws », geleverd wordt 
door ongevallen aan de ha
ven. 

• Waar ligt de oorzaak ? 

Wellicht vraagt men zich 
af waar de oorzaak 1'gt. Deze 
is vooral te zoeken m het 
zeer gevaarlijke werk en 
soms ook in het niet naleven 
van de voorgeschreven voor
zorgsmaatregelen. Inderdaad 
laat het snelle tempo dik
wijls met toe dat het werk 
door deze reglementen « ge
hinderd » wordt. Pater Bel
lens en Pater Bertrand heb
ben zich tot doel gesteld de 
vriendschap en de kame
raadschap onder de mannen 
van de dok uit te breiden en 
daardoor om. bij te dragen 
tot vermindering van het 
ongelooflijk aantal ongeval
len. Het is inderdaad een 
feit dat, moesten de werk
lieden onder elkaar meer 

eerbied voor het leven en het 
welzijn van hun makkers 
betonen — men tot een da
ling in de steeds maar sti j
gende kurve van de doden 
en gekwetsten zou komen. 

De paters staan er nu mid
denin. In de beginperiode 
was het een zoeken naar de 
juiste weg, de goede aanpak. 
Nu begint het te lopen. 

Op dit ogenblik streven zij 
ernaar, een groepje dokwer
kers bij elkaar te krijgen, die 
him gekwetste kameraden 
gaan bezoeken. Daar blijft 
het echter niet bij. De ar
beiders — dokwerkers en an
deren — kunnen ook op de 
Paters een beroep doen voor 
het oplossen van al hun so
ciale noodwendigheden. 

Wie uit het ziekenhuis ont
slagen wordt kan zich tot 

hen wenden om een weg te 
vinden in de rompslomp van 
de administratieve paperas
sen, waardoor de meesten 
veelal van « juut naar aar » 
gestuurd worden. Het num
mer 108 aan de Napelsstraat 
te Antwerpen is op deze wij
ze tot hoofdkwartier van d* 
dienstvaardigheid gebom
bardeerd. Het is nog beschei
den opgevat maar weldra ho* 
pen de Paters over een lo
kaal te kunnen beschikken 
waar een dokwerker wat 
meer kan vinden dan alleen 
maar een stoel en een tafe^ 
waar hij gedurende de vele 
uren die hij anders slijt om 
te wachten op aanwerving of 
dopgeld, kan komen door-
brengen en intussen wat iit« 
tellektuele vorming opdoen. 

S.D.U 

IK ZAG HET HOOFD VAN MUN WERKMAKKER AFRUKKEN 
In verband met onze repor

tage over de Antwerpse haven 
en de menigvuldige ongeval
len die zich daar voordoen, 
hebben wij natuurlijk ook 
met dokwerkers gesproken. 
Het ging hem hier meestal 
om mannen, afkomstig uit de 
Polderdorpen boven Antwer
pen waar talrijke dokkers 
woonachtig zijn. 

Een dokwerker uit Putte 
zegde ons dat de talrijke on
gevallen natuurlijk door het 
haastige werk voorkomen, 
maar dat de reglementen niet 
kunnen nageleefd worden om
dat men, indien men de vei
ligheidsmaatregelen op de 
juiste wijze zou toepassen, 
niet meekan. De dokwerkers 
worden maar al te vaak op
gejaagd in een slopend tem
po dat hen dikwijls niet toe
laat de meest noodzakelijke 
voorschriften in acht te ne
men. «Ik heb er mijn buik 
van vol, ik zag mijn werk-
makker het hoofd afrukken 
door een vallende poetrel » 
vertelde ons de man. 

Hijzelf is een teen kwijtge
raakt, geplet bij het lossen. 

Een Zandvlietse dokwerker 
ligt voor de derde opeenvol
gende maal in het ziekenhuis 
en dit in de tijdspanne van 
nog geen jaar. De eerste maal 
werd zijn dijbeen opengerukt 
door een vallende brok ijzer
erts, de tweede maal werd hij 
aan de hand gekwetst en 
thans ligt hij ter verpleging 
met een gebroken voet. 

Zo gebeuren er te Antwer
pen dagelijks grote en kleine 
ongevallen. Gemiddeld mag 
men het aantal zware op een 
tiental per week nemen. Da
gelijks rijden inderdaad de 
ziekenwagens met de flikke
rende lichten en de loeiende 
sirenes. « Weeral een dokwer
ker die ze liggen hebben» 
zeggen ze dan in Antwerpen. 
Wanneer komt er een einde 
aan deze tragische balans, 
wanneer zal men inzien dat 
een dokwerker ook een mens 
is ? Misschien als de tijd ge
komen is, dat de verantwoor
delijken mensen zullen zijn 
die weten hoe hard en hoe 
gevaarlijk het is. Het labeur, 
tassen schip en kaai. Een van de grootste kranen te Antwerpen de (( Goliath i; 
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« 

BULLDOZERS V O O R 
ST ANNEKE 

l ^ E navolgende bijdrage ontv ingen wij van iemand die 
samen met onze redakteur het S t -Anneke bezocht en 

er ging babbelen met de mensen die daar zullen verplicht 
worden h u n woningen te verlaten. Zowe l uit de repor
tage van onze redakteur als uit onders taande bijdrage 
blijkt zeer duidelijk de w a n h o o p van de mensen op «Ant-
werpen-Linkeroever» . ledereen heeft hen in de steek ge
laten, n i emand kan nog wa t voo£ hen doen en het is in 
die omstandigheden dat velen naar ons gekomen zijn en 
onze hulp ingeroepen hebben. En omdat wij overal waar 
de kleine Vlaamse mens onrecht aangedaan wordt op de 
bres willen spr ingen, zullen wij ook hier ons best doen, 
zonder echter, de be langhebbenden valse hoop te willen 
geven, wan t , zoals zij het zelf zegden, juridisch is er niets 
meei; aan te doen, op het menselijke vlak misschien nog 
wel. 

HONDERDEN 
MENSEN 

WONINGEN VAN KLEINE 
MOETEN VERDWIJNEN 

¥ T r r onze jeugd (die 25 jaar geleden begon) her inneren 
wij ons zeer levendig een tochtje met de S t - A n n e -

kensboot te A n t w e r p e n , ge weet wel die aartsvaderl i jke 
s toomboten , aangedreven door schepraderen en v/aarmee 
iedere rasechte Sinjoor eenmaa l per jaar, en iedere toerist 
bij een bezoek aan de scheldestad, de bekende tocht naar 
d e A n t w e r p s e l inkeroever onde rnam. O p he t St A n n e k e 
w^erden dan mosselen gegeten of pal ing in ' t groen in een 
v a n de talrijke aan de Scheldeoever gelegen kafeetjes. 
Da t is het St A n n e k e uit de her inner ing van iedere oude
re Sinjoor, wanJÈ dat St A n n e k e bestaat niet meer . H e t is 
ve rdwenen , afgebroken en opgespoten , ve rvangen door 
een zesmeter d ikke laag zand w a a r o p villa's en poten-
b lokken of paa l -woningen werden gebouwd. Meteen 
w^erd het St A n n e k e moderne r maar ook minder gezellig 
en minder toeristisch. 

Beetgenomen door besturen 

Toen de mosseltenten, de 
palinghuizen en de andere 
tipische gelegenheden ver
dwenen waren ontstond er 
echter een nieuw maar even
een» gemoedelijk St Anneke, 
de < Plage > zoals iedere 
Antwerpenaar het met een 
volle mond en een groot 
woord zal aanduiden. Een ge
deelte van de opgespoten 
zandvlakte in de bocht van de 
Schelde, rechttegenover het 
dorp Oosterweel, werd afge
staan aan een pacht-houder 
die toeliet dat men op de 
zandvlakte aan de Schelde 
tenten opsloeg, zonder dat 
men echter mocht over
nachten. D i t s t r a n d 
oefende d a d e l i j k een 
grote aantrekkingskracht uit 
en het duurde niet lang voor 
er houten bungalows opge
trokken werden. Zo kwam 
dan de oorlog en de mensen 
bleven stilletjesaan op de 
« Plage » wonen en in 1946 
was 't heel gewoon dat men 
gehuisvest was en verbleef in 
een houten landhuis je op de 
Linkeroever. In 1947 begon 
men zelfs met bouwtoelatin
gen van de stad Antwerpen, 
huizen te zetten in £*teen, zo
dat een gans dorp ontstond 
waar 's zomers een achthon
derd gezinnen wonen (on
geveer drieduizend mensen) 
en waar het ganse jaar door 
ongeveer 1500 mensen vast 
verblijven, zij hebben er hun 
huis of bungalow. De konces

sie nu liep tot einde 1960 (zij 
was in 1955 reeds vernieuwd) 
en plotseling kregen deze 
mensen bericht dat zij hun 
woningen zouden dienen te 
ontruimen want dat zij zou
den gesloopt worden. De be
woners T. d. < Plage » gingen 
daarop met hun zaak naar 
de rechtbank, maar het von
nis van de vrederechter van 
het vierde kanton, na zeven 
zittingen uitgesproken, viel 
uit in het nadeel van de 
strandbewonera, hun klacht 
werd verworpen. Zo ook ge
beurde met hun beroep want 
na 3 zittingen werd hun eis 
eveneens verworpen. Juridisch 
is de zaak dus niet meer op 
te lossen en blijft het mense
lijke van de zaak, een zaak 
die kort samengevat er zo 
uitziet : een groep mensen 
— voornamelijk gepensio
neerden die na een leven van 
hard werken, leven vooral 
•doorgebracht in de ongezonde 
binnenwijken van Antwerpen 
— vestigt zich op een zeer 
mooi gelegen plaats waar het 
gezond is om wonen, zij pach
ten er een stuk grond onge
veer volgens een overeen
komst zoals dat met de vroe
gere cijnsgronden gebeurde 
en bouwen er met hun spaar
centen een bescheiden bun
galow. Anderen — want er 
wonen daar ook meer-begoe-
den — bouwen mooie land
huizen sommigen zelfs tot 
een waarde van 750.000 F. Dit 

alles gebeurt zonder dat men 
deze mensen verwittigd heeft 
van de mogelijke gevaren die 
hen kunnen bedreigen. Want 
plotseling is de bom gebars
ten, de stad Antwerpen heeft 
samen met Imalso beslist dat 
iedereen zal moeten verdwij
nen en dat men van de « Pla
ge » een groene zone gaat ma
ken. De gezondheidskommissie 
werd er op uit gestuurd, keur
de zeer oppervlalckig een aan
tal woningen en verklaarde 
met een pennetrek, ongeveer 
heel te buurt tot onbewoon
baar. Dat maakt dat al die 
mensen nu hun huis zullen 
moeten afbreken en als scha
devergoeding slechts een 
krottenpremie of anders ge
zegd maksimum 30.000 F zul
len ontvangen. Men kan zich 
de gemoedsgesteltenis van de 
bewoners indenken. 

Wanhoop en neerslachtig
heid zijn hun deel, zij weten 
niet waar naar toe. Over de
ze gemoedsgesteltenis bren
gen wij volgende week in een 
reeks vraaggesprekken met de 
betrokkenen een sprekend 
beeld. 

ffS^ i^SeWS^'ï^-^ * 

Toevallig was ik in de ge
legenheid, samen met Staf 
de Lie, enkele bewoners van 
Sint Anna strand te bezoe
ken. Er heerst een onaange
name sfeer op de « Plage »• 
De mensen, waaronder zeer 
veel op rust gestelden, lopen 
rusteloos rond en bekijken 
elke vreemdeling angstig-
vijandig. Ze hebben immers 
reeds ondervonden dat ie
der vreemd bezoek nieuwe 
moeilijkheden oplevert. 

Toen ik, voor twee jaar, 
voor zaken, rond deze tijd 
naar ' t Sint Anneke moest, 

'Uép daar bijna iedereen met 
verfpot en borstel,rond. Be
halve aan enkele eethuizen 
en cafe's is er nu niet de 

REPORTAGE 

door 

Staf de Lie 

Nieuwe Flandria-boten hebben de oude S t -Annekensbo-
ten vervangen. He t is een tijd die voorbij is, maar eon tijd 

waaraan menig Sinjoor nog dikwijls te rugdenkt . 

minste bedrijvigheid te be
merken. 

« Dat ziet ge van hier dat 
ik nu nog ga schilderen » 
zegt ons een oudere dame 
« mijn man, vorig jaar over
leden, en ik, hebben deze 
bungalow met onze spaar
centen gekocht voor onge
veer 200.000 F. wij hebben 
vroeger alle jaren een nieuw 
« koerske » aan ons huis ge
geven, maar nu ga ik geen 
paar duizend frank uitgaven 
meer doen hee meneer. 
200.000 F verlies is al meer 
dan genoeg zou ik denken ». 

Dat is het hem, de onder 
druk gezette mensen maken 
geen onkosten meer aan hun 
eigendom, zodat deze er wat 
verwaarloosd beginnen uit te 
zien. Dit is dan voor sommi
ge « heren » een welkome 
aanleiding om deze « krot
ten » ongezond te verklaren. 

« Weet ge dat er hier de
ze winter 3 mensen gestor
ven zijn » zegt ons een da
me welke reeds 20 jaar ter 
plaatse woont. « 't Is geen toe
val meneer, de oude mensen 
hier, welke hun laatste 
spaarcenten in h u n huisje 
hebben gestoken, die gaan 
kapot van hartvreterij ». 

« En zeggen dat Detiège 
er toch is gekomen met de 
hulp van de werkende men
sen zoals wij nietwaar me
neer » vertelt ons een ver
ontwaardigde dame. Op mijn 
vraag of ze misschien ook 
weet hoe het komt dat De
tiège en de socialisten de be
woners van de plage niet 
helpen heeft ze rap een ont-
woord klaar : « Omdat het 
sm...lappen zijn meneer; 
hier in de straat woont ie
mand die aan de stad werkt, 
die zich jarenlang heeft be
ijverd voor sociale werken 
en sportverenigingen, een 
echte brave socialist. Maar 
hij heeft gezegd dat ze in ' t 
vervolg zelf hun jobkes mo
gen doen, dat ze hem na 
lang genoeg hebben mis
bruikt ». 

« Er is niet meer aan te 
doen, meneer, vertrouwt ons 
een deftige oude dame toe » 
maar ge zijt in ieder geval 
hartelijk bedankt en... of 
we haar naam toch zeker 
niet zouden vernoemen. » 

Dat is Antwerpen 1962. 
Angst, wantrouwen, algeme
ne verslagenheid over zoveel 
onrechtvaardigheid. 
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ANTjWEKPEN 

Provinciale kaderdag. 
Te Antwerpen vond verleden za

terdag in het hotel Continental de 
provinciale kaderdag plaats die 
een uitermate grote belangstelling 
kende. Onder voorzitterschap van 
Rudi van der Paal kwamen ach
tereenvolgens Karel Dillen, Paul 
Martens en Wim Maes aan het 
woord. Karel Dillen sprak over de 

-Mars op Brussel en deed hierbij 
een dringende oproep om paraat 
te staan voor de tweede mars. 
Paul Martens lichtte de nieuwe
statuten van de parti j toe, een 
uiteenzetting die op een levendig 
debat werd gevolgd. 

Wim Maes spraJi vervolgens over 
de werking van de V.M.O. en over 
de uitbouw van deze noeste wer-
kersgroep. Rudi van der Paal 
kwam dan zelf nog even aan het 
woord om de verschillende aktie-
punten nogmaals te belichten en 
als slot hoorde men nog een kor
te maar strijdlustige toespraak 
vaai volksvertegenwoordiger van 
der Eist die spijtig genoeg weer
houden was op een belangrijk de
bat en niet vroeger op de kader-
dag kon aanwezig zijn. 

lEPER (arrondissement) 

Door het arr. bestuur worden 3 
steunlijsten rondgegeven (name
lijk door de Heren : Alois De 
Vuyst, Paul Mortier, Roger Van-
denbilcke) om het nodige geld bij
een te krijgen tot het aankopen 
van een geluidsinstallatie. 

Aangezien het arr. leper het 
enige arrondissement van Wes"-
Vlaanderen is, waar men nog niet 
over een m.ikrowagen beschikt, 
doen we Ifings deze weg een drin
gende oproep om dit laatste arr. 
van West-Vla.anderen, dat voor de 
oorlog het eerste was, mild t e ' 
steunen. 

Men kan op deze steunlijsten in
tekenen, maar men kan ook zijn 
penning storten op postrekening 
van de arrondissementsvoorzitter, 
dr. Herman Le Compte : P.B. nr 
887.456 van dr. Le Compte, Sint 
Idesbald. 
Grote Volksunievergadering op G 
mei. 

ID de Stadsschouwburg te leper 
om 10 uur 30. 

Sprekers : Mr. Van Der Eist, 
volksvertegenwoordiger en voor
zitter van de Volksunie. 

Dr. Leo Wouters, volksvertegen
woordiger en ondervoorzitter van 
de Volksunie. 

Drs. Wim Jorissen, algemeen 
sekretaris van de Volksunie. 

Dr. Herman Le Compie, plaats
vervangende volksvertegenwoor
diger en voorzitter van het arron
dissement leper. 

('s Namiddags heeft in de stads
hallen het grote provinciale zang
feest plaats. Al onze leden gaan 
ook daar naar toe !) 

GENT 
Op zondag 29 april te 14 uur 30 

vindt te Gent In de zaal « Oud 
Belgié » het elfde provinciaal 
zangfeest van het A N.Z. plaats. 
Er treden verschillende vereni
gingen op waaronder de Volks
dansgroep « Dulle Griet » van de 
V.T.B en het Vlaams Volkskunst
orkest Verder zal men kunnen 
kennis maken met Luc Tanghe 
als voordrachtkunstenaar, Fons 
Vangempelaere als trompet-solist. 
Maria Oogen, pianiste en Cobi 
Schreyer de West-Fiiese zangeres. 

De dirigenten zijn Jef Tinel en 
Hilmer Verdin terwijl Wilfried 
Martens de gelegenheidstoespraak 
houdt. De toegangsprijs bedraagt 
20 P, kaarten zijn vooraf verkrijg-
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baar bij het provinciaal sekreta-
riaat, • Palmghuizen 92 Gent. 
LEDE 

In de grote zaal van het lokaal 
« Reinaert » te Lede, vindt op za
terdag 28 april 1962 te 20 uür de 
tweede uitgave plaats van « Lente 
m Wenen », een groot feest In 
Weense stijl, U aangeboden door 
de Vlaamse Klub. 

De zaal « Reinaert » werd omge
toverd tot een getrouwe weergave 
van een « Heungen » in de Grm-
zing. Er worden Oostenrijkse wij
nen geschonken uit de Wachau en 
Wenen. Het Wienerdekor is er, 
Karl Zaruba met zijn Schrammeln 
zijn er, en de prachtige stem van 
Rudi Mayer zingt onvergetelijke 
liederen uit het Wiener-reperto-
n u m . 

Wie van de Weense sfeer houdt 

komt op zaterdagavond 28 april 
te Lede feestviei'en ! 

MOLENBEEK-JETTE 
Teneinde de werking voor de 

eerstvolgende maanden te kunnen 
verzekeren, heeft het gewestelijk 
bestuur besloten een papierslag m 
te richten. 

Deze zal gehouden worden op 
dinsdag 1 mei. 

We vragen aan al onze leden en 
sympatisanten het oud papier 
voor deze datum klaar te ieggen. 

NINOVE 
Zaterdag 28 april te 18 uui- 30 : 

inwijding van het nieuwe heem; 
19 uur : Lustroamvendelfeest, met 
medewerking van Kunstgroep 
« Wo'.fsangel »; K.V.V.F. Volks
kunstgroep « Die Stoute ». 

Spreker : Z E.H. Van de Walle 
(Dominikaan). 

22 uur : Dansfeest ingericht 
door Vriendenkring « Priester 
Daens », met he t orkest Peter Phi
lips. 

Zondag 29 april : vanaf 19 uur : 
allerlei vermakelijkheden. 

De feestelijkheden vinden plaats 
in een ruime, goed verwarmde 
tent, IJzerenwegbaan 100 te Ni-
nove. 

Kaar ten te verkrijgen tegen 
50 F . 

Een ruim parkeerterrein is voor
zien. 

NAAR DE L A N D D A G 

"~^ 

Denk er om ! op 3 juni te Asse. 

WAARHEEN ? 
A.N.Z.-KLEIN BRABANT 

Op zondag 8 april in de zaal 
« Victory », Stat ionstraat te 
Bomem, te 14 uur 30 

PROVINCIAAL 

LENTEZANGFEEST 

Deklamatie door Antoon van 
der Plaetse, zangleiding Wies 
Pee, begeleiding door A Preu-
d'homme en O. Van Goethem. 
Optreden van het koor « De 
Karekiet » en de volksdans
groep « De Garve ». Eindtekst 
en leiding : Dries Van Assche. 

Na he t feest komen de Volks
unie-vrienden bijeen in het lo
kaal Ami op het Kerkplein te 
Bomem. 

KUNSTSCHILDER 

Kunstschilder Maurits Van 
Poucke stelt zijn werken tot 
he t einde der maand tentoon 
in het lokaal « Bonte Os » te 
Lede. 

DE BRUSSELSE POST 

Maandolaa voor Vlamingen 
te Brussel en elders : orgaan 
van het Comité ter Bevorde
ring van het Vlaams leven te 
Brussel. Redactie en adminis
tratie : Zennestraat 37, Brus
sel : nr 4 van april 1962. 

Korte mhoud : De Vlaamse 
strijd.. Verklaringen, beschul
digingen, exclusiviteiten en 
correcties volstaan niet ! — De 
Grote Markt van Brussel (Jan 
van Brimeu). — Brusselse dich
ters, Thomas Van der Noot 
(Dr. W. Van Eeghem). — Uit 
de overheidsdiensten (A.M.). — 
Kroniek van de Spijtige Dui
vel (J.R.). — De opstelwed
strijd in het kader van de 
« week van het Nederlands te 
Brussel ». — Taalzorg : Fouten 
bij het gebruik van voornaam
woorden (J Verhasselt). — Een 
en ander over het wetsontwerp 
op het taalgebruik m bestuurs
zaken. — Verder een uitgebrei
de rubriek over het Vlaams 
cultuur- en ontspanningsleven 
te Brussel, met kalender voor 
de komende manifestaties 

Jaarabonnement 55 F (P.R. 
809.00). Proefnummer GRA
TIS op aanvraag. 

NEEN - GILSON 
ARR. BRUSSEL 

Zeer belangrijk. 
Ons gewest belegt voor gans het 

arrondissement een grote volks-
vergadenng op vrijdag 4 mei e.k. 
te 20 uur m de St. Armazaal, St. 
Guidonstraat. Anderlecht-Cen-
trum. 
Sprekers : 

Partijvoorzitter en volksverte
genwoordiger Mr. Frans Van der 
Eist 

Volksvertegenwoordiger : Reim. 
Mattheyssens. 
Dezelfde avond : 

Dienstbetoon door arrondisse
menteel voorzitter A. Van Malde-
ren — volksvertegenwoordiger D. 
De Coninck — Arch. De Cïoster. 

HASSELT 
Op zaterdag 28 april a.s. te 19 

uul- 30 zal er m Hotel Warson een 
grote voorlichtingsvergadering ge
houden worden m het teken van 
de « Neen Gilson »-actie 

Sprekers : Clem Colemont, De-
graeve en Toon Van Overstraeten. 
MEEUWEN 

Op zaterdag 14 dezer te 19 uur 
30 voorlichtingsvergadering. 

Voorzitter : Ir. Clem Colement 
Redenaars Toon van Overstrae-

« • • • • • • • • • • • • • « • « • • • • • • • • « • • • • • • • • • k a 

• Ik ben koper van een Fiat l 
• Abarth 750 cc. 43 ev, vanaf • 
S 1958 Schrijven M. Bommens,-; 
• Lange Vanbloerstraat 93, Ant- ï 
• werpen. S 

« • • • • • • • • • • • • • • • « • « « « « • « • • • • • • • a a a a a f l * 

VLAANDEREN MIJN LAND 
Op woensdag 2 mei vaji 20 tot 22 uur vindt in de grote stu

dio IV van de B.R.T. het vier en twintigste openbaar konceri 
vlaats <( Vlaanderen mijn land » onder leiding van Willem dr 
-Meyer. De uitzendingen hiervan kunnen beluisterd worden op 

J en 19 mei telkens van 21 tot 22 uur terwijl de wederuitzen 
dingen plaats vinden op 30 mei en 6 juni telkens van 15 tot 16 
uur 

Het programma is samengesteld uit jeugd en volksliederen 
van A. Antheunis, J a n Blockx, F . Benoit, M. Veremans, A. De 
Boreck, E. Hullebroeck, Lode Mortehnans, Wim Sterckx, L. De 
Vocht, G. Feremans, A, Preudhomme, B. Raes en Hugo Mi-
chielsens. 

Dit programma werpt gedeeltelijk de schijnwerper op een 
bloeiperiode van onze Vlaamse volksliedbeweging in bet verle
den en zal in duizenden huisgezinnen met ontroering beluisterd 
worden. Ook de jeugd zal se met veel belangstelling beluiste-
ren. Hoe menig« keer hebben de kinderen deze liederen door 
moeder of vader in de huiskring niet horen weerklinken. 

ten; Drs Joris De Graeve; Drs 
Wim Jorissen. 

Lokaal : « Welkom » 

AALST (arrondissement) 
Aalst en omliggende randge

meenten zullen aanwezig zijn op 
de « Neen Gilson » optocht en de 
grote provinciale volksvergadering 
op zondag 29 april a.s. te Gent. 

's Namiddags deelname aan he t 
provinciaal zangfeest in Vlaams 
HUIS Roeland. 

Volgende schikkingen werden 
getroffen door de arr. propaganda-
leidlng. 

Prijs autobus : 30 F. 
Vertrek en inschrijvingen : 
1) Aalst : Vlaams Huis « De 

Vriendschap », Herberg « De 
IJ7«r » : Vertrek om 9 uur 

2) Ei-embodegem-Centrum : in
schrijving bij V.U. bestuursleden : 
vertrek 9 uur Dorpsplein. 

3) Erembodegem-Terjoden : lo
kaal « Bij Rieken » (nu : De 
Blauwvoet), herberg « Lamme 
Goedzek », vertrek om 8 uur 50 al
hier. 

4) Welle : lokaal « Cambrinus », 
vertrek om 8 uur 45. 

5)Haaltert : lokaal « Novelty », 
vertrek om 8 uur 55. 

AUen op p o s t ! Inschrijven uiter
lijk tot 27 april. 

V.M.O. AALST 
Kopen brengt onkosten ! Help 

ons onze V.M.O. auto af te betalen 
en kom naar ons eerste « V.M.O. 
Dansfeest » op 26 mei te 8 uur In 
de zaal « De Kavaar » te Voorde. 

Inkom : burgers 30 F ; studenten 
20 F . 

V.M.O leden gratis. 
Orkest « The Starlets ». Tom

bola en andere at tracties l 
Alle Vlamingen zijn hartelijk 

welkom ! 

OPROEP 
Ordedienst Landdag. 

Al degenen die wensen deel uit 
te maken van de ordewacht op de 
Vlaamse Landdag van 3 juni e.k. 
stellen zich onverwijld In verbin
ding met het Arrondissementeel 
VM.O. sekretarlaat Tel. 38.76 06 
of het PTÖV. V.M.O. secretariaat . 
Tel. 39.92.06. 

IN MEMORIAM 

Met diep leedwezen vernamen, 
wij he t overlijden van Mevroiiw 
Hipoliet Peeters-de Clercq, moe
der van twaalf kinderen en echt
genote van onze beste medewer
ker uit de streek Bomem-Puurs . 
De teraardebestelling vond deze 
week plaats onder zeer gi-ote deel
neming en in he t bijzijn van Ru
di van de Paal, die het Provin
ciaal Komitee van Volksunie-Ant-
werpen vertegenwoordigde. Wij 
bieden hiermee onze vriend Hipo-
iet Peeters en de familieleden on

ze oprechte blijken van Kristellj-
ke deelneming aan in het leed da t 
hen komt te treffen. 

70EKERTJ 
Hoofdagentschap perfecte nieuw

kuis, verven en stoppen, zoekt voor 
de provincie Oost-Vlaanderen 
agentschappen. Winkels of part l-
kulieren. weer goede bijverdien
ste. 

Schrijven : Vollcsuniesecreta-
r iaat Dendermonde, Ringstraat 29 
Hamme. 

Bloeiende kleine zaak over te 
nemen te Etterbeek. Rookwaren 
en papierhandel. Gunstige beta-
lingsvooi-waarden, TeL 34.43.07. 

Meid gevraagd 2 500 P per 
maand, kost en inwonen voor om
geving Antwerpen. Schrijven on
der letters J.M. bureel blad. 

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

K a n beste referenties voorleg
gen. Dadelijk vrij . 

Schrijven bureel blad V.G. 

Fabriek van schuim en veer-
matrassen - bedden - stoel en ze-
telgarneerderij , vraagt vrije rei
ziger Om onze artikelen bij te ne
men voor bezoeken. Kloosters -
Kerken - meubelzaken enz. Be
staand klienteel. 

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

Kunstenaar (klein pensioen) 
zoekt woning bij Vlamingen, 
Brussel of Antwerpen 

Schrijven aan redactie. Nr. 111. 

Producent van de nieuwe Ot-
tox-Soepen in poeder pasta in kor
rels zoekt autonome insiqus voor 
gans het Vlaamse land Schrijven 
of telefoneren aan : A Otten, 
Meirheide 270. Zosrsel Tel (03) 
72 02 44 

IMO-BEL 
Bouwkoördinatie 

Noordstraat 27, Brua 1 
Tel : 17.14.06 

Bouwt voor alle Vlamingen 
Hypoteken eerste en 
tweede rang 

Leningen op handtekening 
Postrekening 343.65 

: Gasthof AD FUNDUM 
ï ERWETEGEM 
• 
a 
• Het mooiste in Vlaanderen 
: De Parel der 
ï VCaamse Ardennen 
• 

: Opening op 
: Paaszaterdag 21 april a.s. 

: AD FUNDUM 

1 ERWETEGEM 
• 

: Trefpunt der Vlamingen 
: Tel : 09.700525 - 09.700961 
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VoUssvert. Mattheyssens 
stelde volgende vraag aan 
Minister Larock : 

Een leraar aan een 
rljkstuinbouwschool werd 
op 1-12-1958 op pensioen 
gesteld. Hij overleed op 
11.2.60 zonder dat hem 
enig pensioen werd uitbe
taald. 

Uit een navraag bij uw 
Diensten blijkt dat de 
weddeschalen van toepas
sing sinds 1 mei 1957, nog 
steeds niet door een ko
ninklijk besluit werden 
bekrachtigd. Daardoor kan 
het dossier van de overle
dene nog niet aan het Re
kenhof worden voorgelegd, 
en kunnen de verschuldig
de achterstallen niet aan 
de rechthebbenden worden 
uitbetaald. 

Ik verzoek de heer Mi
nister dringend dit erger
lijk verzuim onverwijld te 
willen herstellen. 

Spreken de apen Frans ï 
O p het Astr idple in te A n t w e r p e n , vlak naas t het Centraal 
s ta t ion, ligt ' n zeer nut t ige instell ing die zich in een grote 
popular i te i t m a g ve rheugen j de Z o o of Dierentuin , in 
de vo lksmond nog vaak de « beestenhof » genoemd. 
Alhoewel dus de meeste Sinjoren en Vlamingen van el
ders de dierentuin een goed har t toedragen, schijnen deze 
gevoelens niet wederker ig te zijn. De schuld daarvoor 
ligt natuurl i jk niet bij de apen, wel bij de Koninkli jke 
Maatschappi j voor D i e r k u n d e die de Z o o beheert , die 

daa rnaas t haar eigen plaats heeft in he t A n t w e r p s e kul-
tuur leven en die bij al deze nut t ige aktivi tei ten bhjk geeft 
van 'n onnut t ig , achterlijk en bek rompen franskiljonisme. 

Mr Schiltz in Gemeenteraad 

TONEEL-KONGRES 
Zondag had te Etterbeek het 
vijfde gewestelijk Toneelkon-
gres plaats van het Vlaams 
Toneelverbond Noord-Oost-
Brussel. 

De akademische zitting 
werd gehouden in het lokaal 
«Maalbeek», waar de uit
spraak werd bekend gemaakt 
van de bestendige toneelwed
strijd «Prijs Ar ie Vanden 
Heuvel», begiftigd met een 
wisseltrofee, ontworpen door 
Bert Driessens. 

Deze wisseltrofee werd dit
maal gewonnen door «de 
Jonge Toneelliefhebbers » uit 
Schaarbeek, die in oktober jl. 
« Geheime Opdracht » van 
Mare Van Roey opvoerde, on
der de regie van Edgard Van
den Hauwe. De tweede prijs, 
die voor de eerte maal werd 
ingesteld, nl. de «Juno-
Schaal» van de hand van Fi-
lip Denis, werd toegewezen 
aan de « Toneelvrienden » uit 
Evere, voor de opvoering van 
« Herrie om Harris » van Par-
nell Bradbury, onder de regie 
van Dries Bodson. Deze 
c Juno-Schaal » geldt speciaal 
voor de eenheid en zuiverheid 
van uitspraak. 

I n een paar korte redevoe
ringen werd op de verdienste
lijke prestaties van het Ver
bond gewezen, terwijl namens 
de jury een paar punten wer
den aangehaald die meer 
aandacht verdienen : het 
A.B.N., de juiste keuze van 
het gekozen stuk aangepast 
aan de mogelijkheden van de 
spelers en de noodzakelijkheid 
van 'n homogeen gezelschap. 

Hierna had een ontvangst 
plaats op het gemeentehuis. 

In een opmerkelijke inter
pellatie heeft onze verkozene 
in de Antwerpse gemeente
raad, Mr Hugo Schiltz, deze 
houding van de Koninklijke 
Maatschappij voor Dierkun
de aangeklaagd. Onze woord
voerder stelde zich •— zeer 
terecht — op het standpunt 
dat de Maatschappij van
wege het openbaar bestuur 
dergelijke voorrechten en 
tegemoetkomingen geniet 
dat kan en moet geëist wor
den dat zij zich zou schikken 
naar de letter en vooral naar 
de geest van de wet op het 
taalgebruik in bestuursza
ken. 

Inderdaad blijkt uit he t 
onderzoek van Mr Schiltz dat 
de Maatschappij geniet van 
volgende faciliteiten : 

— vrijstelling van de belas
ting op tewerkgesteld per
soneel sedert 1955, hetzij 
een jaarlijkse tegemoet
koming van 10.000- a 
12.000 F. 

— vrijstelling van de belas
ting op vertoningen en 
vermakelijkheden sedert 
1952, hetzij een jaarlijkse 
tegemoetkoming van meer 
dan 500.000 F. 

— vrijstelling van een ge
deelte der inkomstenbe
lasting, hetzij een tege
moetkoming van 220.716 
F per - jaar alleen voor 
wat betreft het stadsaan
deel, de gemeentelijke 
opcentiemen. 

vrijstelling van de belas
ting op bouwen en her
bouwen van de feestzaal 
in 1961, hetzij een tege
moetkoming van 457.629 
F. 

Naast deze fiskale tege
moetkomingen s taat op de 
Antwerpse begroting dit jaar 
een bedrag van 600.000 F. Dit 
betekent dat de Maatschap
pij voor Dierkunde alleen 
reeds van de stad gedurende 
de laatste tien jaar meer dan 
een half miljoen en gedu

rende het laatste jaar meer 
dan een miljoen aan recht
streekse en onrechtstreekse 
finantiéle steun genoot. 
Daarbij komen dan nog de 
vrijstellingen en toeslagen 
van staat en provincie. 
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Stad, s taat en provincie" 
echter schijnen het normaal 
te beschouwen dat de Maat
schappij de centen van ie
dereen krijgt doch onge
stoord verder kan gaan, ie
dereen voor de aap te hou
den. 

Het beheer van de Maat
schappij is aan de top volle
dig franstalig. Ze houdt haar 
kulturele werking sistema-
tisch tweetalig met een na
drukkelijke voorkeur voor 
het Frans, en gebruikt de 
gelden van de Antwerpse be
lastingbetaler om er een 
franstalig vulgarizatietijd-
schrift mee uit te geven dat 
hoofdzakelijk te Antwerpen 
wordt verspreid. Ze heeft 
Franstalige statuten en een 
voorstel tot vertaling ervan 
in het Nederlands werd on
langs nog hooghartig afge
wezen. Bij de heropbouw van 

ter alles behalve uitingen 
van civisme. Dit gebrek aan 
burgerzin valt des te meer op 
daar een aantal beheerders 
der Maatschappij er zich In 
hebben gespecializeerd, de 
echte of vermeende tekort
komingen van hun medebur
gers op het gebied van civis
me op te sporen en te be
straffen. 

Dat de mentaliteit van de 
Maatschappij in het Vlaan
deren een storend anachro
nisme is geworden, blijkt 
overigens uit de protesten 
die van gezaghebbende zijde 
zijn opgegaan. Ter gelegen
heid van de opvoering van 
het oratorium « Lucifer » op 
28 januari jl. zag de Kul-
tuurraad voor Vlaanderen 
zich verplicht, een scherp 
schrijven aan de Beheerraad 
te richten. Ook de B.R.T. zon 

Wal mei de dierenluin? 
De Koninklijke Maat

schappij voor Dierkunde 
heeft zich dus stellig niet te 
beklagen over gebrek aan 
belangstelling vanwege de 
openbare besturen. Deze 
laatsten verdedigen het 
standpunt dat de Maat
schappij moet worden gelijk
gesteld met een instelling 
van openbaar nut, wat de 
politiek van toelagen en vr i j 
stellingen wettigt. 

Mr Schiltz is dan ook de 
mening toegedaan dat een 
een dergelijke instelling on
derworpen is aan de wet op 
het taalgebruik in bestuurs
zaken. Hij citeerde tijdens 
zijn interpellatie ten over
vloede een indrukwekkende 
reeks teksten die zijn mening 
staven. 

de feestzaal gaf ze onlangs 
enerzijds het voorbeeld van 
bekrompen achterlijkheid 
door met pijnlijke zorg te 
waken over de tweetaligheid 
der inschriften. 

De heren van de Konink
lijke Maatschappij voor 
Dierkunde menen dat het 
volstaat, hun feestzaal de 
naam « Koningin Elisabeth » 
te geven, te pas en te onpas 
met een driekleur te zwaaien, 
om een brevet van civisme te 
krijgen. 

Een achterlijk franskUjo-
nisme, een stelselmatig ver
onachtzamen en overtreden 
van de taalwetten zijn ech-

reeds hebben geprotesteerd 
tegen het ondemokratisch 
optreden van de Maatschap
pij. 

Mr Schiltz eindigt dan met 
de gemeenteraad van Ant
werpen te verzoeken, het 
verlenen van toelagen en 
vrijstellingen aan de Maat
schappij ondergeschikt te 
maken aan de voorwaarde 
dat deze Maatschappij de 
taalwet strikt zou naleven in 
de binnendiensten, het be
heer, de publikaties en be
kendmakingen, de kulturele 
en sociale aktiviteiten. 

Of de apen in de Zoo het 
zullen horen ? 

• DE 
I AFRIKAANSE 
ï LOTERIJ 
• 

• biedt U bij iedere 
• tranche 'n nieuwe 
! gelegenheid 
: OM RIJK TE 
j WORDEN! 
: Trekking van de 6e tranche 
: Zaterdag 5 mei te Auvelais 
: EEN SUP' /RLOT VAN 

I v i J F MILJOENI 
• Per biljet 100 F 
• Per lOe-biljet 11 P 
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ANIWERFEN 

Propagandisten-bal. 

Het propagandistenbal dat 
op zaterdag 5 mei te 20 uur 30 
in de zaal Palladium. Offeran
destraat 41 te Antwerpen ge
houden wordt gaat een reuze
bijval tegemoet. Als ere-gasten 
begroeten wij Wim Jorissen en 
echtgenote evenals de e<Jhte-
lingen Peeters-Nicasie die na 
jarenlange voorbeeldige werk
zaamheid op het hoofdsekreta-
r iaat afscheid nemen en een 
verdiende rust gaan genieten. 
De toegang voor het bal be
draagt 20 F en kaarten zijn te 
bestellen op telefoon (03) 
39.92.06 van Wim Maes te Bor
gerhout. Wij hopen al on/e 
vrienden op 5 mei te Antwer
pen in Palladium te mogen be
groeten. 

ANTWERPEN -WEST 

Op 25 april heeft er een open
bare vergadering plaats in het lo
kaal, Tijl, Halewijnlaan 94, Ant-
werpen-West, te 20 uur De spre
kers, D h m Paelinckx en Van Os-
ta zullen achtereenvolgens de vol
gende onderwerpen behandelen : 
« De Haven van Antwei-pen » en 
« El-varingen in de Gemeentepoli
tiek ». 

Alle belangstellenden worden 
van harte uitgenodigd. 

BRUSSEL 

Werftochten - Mikrowag'>n. 

Indien Brabant volgens de jong 
ste statistieken de tweede beste 
aanbrenger is van nieuwe abonne
menten, dan is zulks hooldzakelijlj 
te w jten aan de propagandisten 
die groepsgewijze van gemeente 
tot gemeente t r ïkken om er ons 
blad te verkopen aan de kerken 
en van huis tot huis, 

Wie meevoelt met>' dat nut t ige" 
werk moet vandaag nog eens na 
gaan of hij niet minstens op een 
van volg.^nde manieren kan bij
dragen tot die werking. 

Ofwel door zaterdags ol zondags 
klaar te staan met de andersn om 
deel te nemen aan de werftochten 

Ofwel door zijn steunprnning v 
storten of steun rond te halen 
voor de mikrowagc-n, Hoe vlugger 
We die wagen hebben, hoe beter 
We de bevolking kunnen wakker 
schudden 

Steun wordt zo vlug en zo veel 
mogelijk uit alle hoeken van het 
arrond'ssement Brussel verwacht 
op P.R. 8654.50 van Volksunie Ar-
rondisssment Binissel te Londer-

zeel, We zijn reeds ver gevorderd, 
maar er ontbreken nog enkele 
duwkes. 
Ledenwerving - Abonnementenslag. 

We wensen de afdeling Liede-
ksrke van har te gluk met haa r 
150ste lid en geven haar prestatie 
toe voorbeeld aan de verantwoor
delijken uit de andere afdelingen 
en kernen van het arrondissement 
Brussel. 

Ze naoeten er alles op zetten, tot 
dat het aantal leden in hun afde
ling of kern minstens het dubbele 
bedraagt van het aantal abonne
menten. 

Voor de tweede abonnementen
slag bereikte een der propagandis
ten uit het kanton Schaarbeek 58 
nieuwe abonnementen en een 
tweede 27. 

Beiden hebben de derde slag in 
semiet met e'k zeven niPuwe abon
nementen. Een nieuw abonnrment 
betekent voor de parti j twint 'g 
nieuwe stemmen. 

BORSBEEK 
De Vlaamse Kring Deume-Bor-

gerhout^Borsb^ek richt haa r eerste 
Lentebal in op 28 april a.s., na het 
daverend sukses van ons eerste 
Winterbal dec l.l.verwachten wij 
een grote opkomst, gezelschaps
dansen met ven-assingen zijn voor
zien, Vlaamse sfeer en gezellig
heid, liet orke.st akkordona's speelt 
ten dans. aanvangsuur 20 uur 

Deelname in de onkosten 20 P 

BRUGGE 

Wie geeft de laatste duw ? 

De propagandawagcn boU bijna. 
V kunt nog een laatste stoot ge

ven door het inschrijven op een 
ereaandee! van 100. 500 of 1.000 F, 
of de aankoop van een steunkaart 
van 20 of 50 F. door storting op 
postrekening van J a n ' V a n Tulden, 
Verbrand Nieuwland 25, Brugge. 
Nummer 4414.47. 
Ledenwerving 

Alle afdelingsbesturen van het 
arrondissement worden - aangezet 
een intensieve ledenwerving door 
te vosrea. • • ' " M.UM'I.MM-,-. . /- • • 

Wij hopen binnen de eerstvol
gende maanden het ledenaantal te 
verdubbelen-. 
franse preek te Brugge. 

Ook Brugge kent de zondagmis 
met franse preek voor de «Elite» : 
•edere zondag te 11 uur in de kerk 
der E.P Jezuiten in de Vlaming-
straat. 

Wanneer neemt men het voor
beeld van Gent en Antwerpen ter 
har te ? 
Provinciaal Zangfeest 

Alle mi' i tanten, samen met hun 
familie, vertrekken op 6 mei naar 
het Provinciaal Zangfeest te le
per. 

In de voormiddag kolportage in 
het gewest van onze betreurde Je-

WEGENS UITBREIDING DER ZAKEN GEVRAAGD 

voor Brussel voor de Vlaamse provinciën 

VERTEGENWOORDiGER(STER^ 

aktief en goede verkoper - toekomst verzekerd - geen 
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ruwbouw dient in Augustus afgewerkt te worden • 
• 
• 
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room Leuridan. De propaganda-
wagen moet mee. In de voormid
dag is er een V.U.-meeting te le
per. 

Knapzak wordt medegenomen. 
Plaats en uur van vertrek wor

den nog bijtijds medegedeeld. 
<i Er zijn geen Belgen... » 

De gebundelde radiocauserien 
van Dr. Paardekooper (20 F) zijn 
verkrijgbaar in het sekretariaat, 
R. Vande Voorde, Wollestraat 45, 
Brugge 

Ieder goed Vlaming moet dit 
boekje bezitten. 

DIKSMUIDE 
De kolporteurs uit gans het ar

rond'ssement Veurne - Diksmuide-
Oostende vergaderen op zaterdag 
5 mei, te 13 uur 30 m het « Vlaams 
Huis » IJzerlaan 83 te Diksmuide, 
om samen en in groep deel te ne
men aan de ma.ssa-werftocht te 
leper 

Van nu af aan dienen de kol
porteurs voor vervoer te zorgen. 
De leden die over een wagen be
schikken zullen niet nalaten zich 
ten dienste te stellen. Het mag 
niet zijn dat kolporteurs van Adin-
kerke Oostduinkerko . Nieuw-
txx>rt - Midd^lkerke - Oostende -
Gistel - Ichtegem. enz , weerhou
den blijven bij gebrek van ver
voer; het mag ook niet zijn dat 
zij afstanden van meer dan 50 km 
(heen en terug 100 km) per fiets 
moeten afleggen Er zijn leden ge
noeg die een wag°n bezitten; het 
is plicht de kolporteu''s voor deze 
uit7onderlijk verre tocht, te hel
pen. 

DIEGEM MACHELEN 
Al waaide de wind de bladen 

haast weg uit de handen van de 
propagandisten, trokken ze erdoor 
en bezorgden in 138 huisgezinnen 
ons blad. Oovallend was dat het 
vooral ionge gezinnen waren, die 
belang st'^lden 'n onze part i j . 

Als oartij van de durvers zijn 
we inderdaad een par t ' j van de 
jongeren. 

DILBEEK • -° '= ^ 
Om in Dilbeek te bewijzen wat 

de Volksunie wil wordt er op 
zondag 29 aoril van huis tot huis 
ons blad verkocht. 

Bijeenkomst achter de KVS om 
8 uur 45 of te Dilbeek aan de kerk 
om 9 uur 30. ledere-^n op post 1 

AFDELING EKEREN 
Op donderdag 26 april ek richt 

de Vlaamse Volksbeweging, Eke-
ren. een Vlaamse Filmavond in 
met a's hoofdschotel : « De Mars 
op Bru.ssel » in de zaal Cüorso te 
20 uur. 

Geen enkel Ekernaar, die opge-
marsjserd heeft in onze hoofdstad 
zal de herleving van deze geest
driftige betoging willen missen. 

Naast « de mars op Brussel » 
wordt ook de Vlaamse speelfilm 
« Voor Outer en Heerd » afgerold, 
en tussenin wordt een korte rede 
gehouden. Deze Vlaamse film
avond is opgevat als een openbare 
vergadering, die wij warm aanbe
velen aan onze leden en hun fa
milie. 

De toegang is kosteloos. 

LEUVEN 
Sociaal dienstbetoon : elke dins-

da,g van 20 tot 22 uur — elke zon
dag van 11 tot 12 uur 30 in lokaal 
Cristal, Parijsstraat 12 Leuven. 

MACHELEN AAN DE LEIE 
Het was tamelijk vroeg m de 

morgen, dat de kerkgangers te 
Machelen verrast werden door de 

Betrekking 
met ruime 
toekomstm ogelijkheden 
voor 

TECHNISCH 

INGENIEUR 

SCHEIKUNDE 

Schrijven met 
Öur, Vit. 
aan redaktie Blad 
onder nummer 
P.M. I 

Volksunie-meetingist K. Van Dam
me. Het was ijzig koud op deze 
palmzondag, maar spijts koude en 
wind luisterde men met aandacht 
naa r hetgeen er gezegd werd. Ou
dere boeren knikten instemmend 
toen we de landbouwpolitiek he
kelden, terwijl jongere volmondig 
beaamden dat federalisme alleen 
de Vlaams-Waalse verhouding op
klaren kan in de Belgische staat. 
Men is met de zienswijze van de 
Volksun'e akkoord. 

MIDDELKERKE 
Tijdens een kontaktneming op 

7.4.62 van onze arr. Voorzitter met 
enkele leden van da werkgroep 
Middelkerke, werd door de vrien
den Moerman, R. en F. Baecke-
landt. De Cock en andere, beslo-
en de abonnementenslag en de le
denwerving opnieuw eens duchtig 
aan te pakken met als gevolg : 6 
nieuwe abonnementen — 20 ge
plaatste l idmaatschapskaarten 
(waarvan geen enkel bijlid) en 
aanvraag naar 15 nieuwe kaarten 
die eerlang zuUen geplaatst wed
den. 

De 15 dadelijk %'erzonden kaar
ten zijn reeds in omloop. 

Een warm proficiat voor Mid
delkerke. 

OLSENE 
Te 10 uur 30 sprak K Van Dam

me te Olsene na de hoogmis 
Spreker begon met te herinne

ren aan hetgeen een acht ta l jaren 
terug op dat zelfde kerkplein 
voorgevallen was 

Toen stonden we daar met ons 
spandoek « Schoolvrede door fe
deralisme » en werden dooi enke
le fransdoMe vooraanstaanden 
voor kommunisten gescholden en 
er ontstond weldra een hevig 
handgemeen alwaar spreker tame
lijk toegetakeld en als eerste 
slachtoffer van de toen pas be
gonnen Volksunie uitkwam Hij 
stelde de vraag waartoe de waan-
z'n van toen gediend had vroeg 
of de Volksun'e van bij haa r ont^ 

^-§taan het geli'k aan haar zijde 
"•-Riet had en of de schoolvrede als 

dusdanig zo genoemd een werke
lijke vrede en ge'ijkheid in rech
te en feite voor officieel en vrij 
onderwijs gebracht heeft. Hij he
kelde scherp de houding van Theo 
Lefèvre de « grote » man van de 
gewezen schoolstrijd, de huidige 
eerste minister. 

Zoals federalisme alleen het 
schoolvraagstuk werkelijk oplos
sen kon, zo is het ook de enige 
mogelijkheid om al onze proble
men uit de wereld te helpen. Na 
de meeting hadden we nog een 
hart ig woordje met de heer Lema-
hieu die toen ook voor 8 jaar bij 
de incidenten aanwezig was, ook 
vandaag nog betwist hij het recht 
om als franssprekende Vlaming 
hier te lande de lakens te kunnen 
uitdelen. Het spijt ons erg voor 
hem maar Vlaanderen is Vlaams 
en zal het blijven, misschien is 
er in Wal'onië voor die heer en 
zijn vo'gelingen nog een plaatsje 
vrij, onze welgemeende wensen 
vergezellen hen op hun uitwij-
kings-reis. 

VEURNE 
De werftocht van 8.4.62 welke 

ingevo:ge een ongeval met de mi-
crowagen niet kon plaats vinden, 
zal plaats grijpen op : zondag 
voormiddag 29 april e.k. 

Bijeenkomst op de grote markt, 
te 9 uur 30 stipt 

Alleman op post a.u.b. 

ZELLIK 
Op zaterdag 21 april te 14 uur 

bijeenkomst achter de KVS in de 
Lakenstraat of te 14 uur 30 in Zel-
lik aan de kerk om onze eerste 

: GEVRAAGD i 
J M E K A N I E K E R J 
: Tweetalig : 
: Voorstad Brussel : 
• Goede toekomst - : 
• Zeer ernstig. ; 
; Schrijven blad nr 112 : 

zaterdagnamiddag werftooht aan 
te vangen. 

Hier wordt vooral een beroep 
gedaan op de jongeren en op en
kele welwillende autobestuurders. 

ZULTE 
Na de mis van 9 uur stond de 

mikrowagen op het kerkplein te 
Zulte opgesteld. 

Hier hield de Gentse propagan
daleider K. Van Damme zijn kor
te meeting. 

In een 10-tal minuten zette hi j 
nogmaals uiteen waarom he t 
noodzakelijk is dat de Volksunie 
week na week, zondag na zondag 
en dit in gans het Vlaamse land, 
meetings en volksvergaderingen 
inricht. Zulte in de eerste plaats 
wacht reeds lang op het in orde 
brengen van de E3, hoeveel slacht
offers van deze ermbarmelijke 
weg liggen er reeds begi-aven op 
het kerkhof aldaar. 

In Zulte werkt een flinke kern 
die de Volksunie ook daar breed 
zal uitbouwen in het belang van 
de Vlaamse mens. 

TJWIJNA.'VRDE 
Na een jaar plaatselijke werking 

mogen wij er ons in verheugen te 
kunnen meedelen dat de plaatse
lijke afdeling er in geslaagd is het 
geplande te verwezenlijken. Op 28 
april s tar ten we een nieuw werk
jaar met als doel de leden- en 
abonnementen te veiviervoudigen 
t.t.z. de honderd te overschrijden. 
Ter dezer gelegenheid richt de af
deling op 28 april te 20 uur een 
ontspanningsavond in, we'ke 
plaats vindt in de zaal van het 
Vlaams huis, H e r w g Noord 120, 
te Zwijnaarde. Wij nodigen dan 
ook langs deze weg vrienden en 
leden uit deze avond zo talrijk 
mogelijk bij te wonen. 

GEBOORTEN 
Op 7 april werd in het gezin De 

Boever-Noppe een zoentje geboren 
dat Koenraad werd genaamd. 

Onze hartelijkste gelukwensen. 

Jn het gezin van de heer en me
vrouw Constant Van der Paal -
Maes, Antwerpse steenw.g. Kapel
len, vond een derde bi'jde gebeur
tenis plaats op 31 m a a i t il. weder
om een zoontje, genaamd Pieter. 
Aan de gelukkige ouders en groot
ouders onze hartelijkste gelukwen
sen. 

IN MEMORIAM 
In de ouderdom van vijftig jaar 

overleed te Antweroen de heer 
:ésiré Vanhevel, geboren te Gis

tel (W. VI.), echtgenoot van Me
vrouw Mar tha Lanoye. Heel zijn 
leven lang bleef hij een overtuigde 
en konsekwente Vlaming. Wij be
tuigen 1 an Mw. van Hevel en haa r 
zonen Hugo en Guido cms kriste
lijk medelead in de zware rouw 
die hen t r e U 

FIRMA, 
fabrikant in vruchtensap, 
vraagt : 

VERKOPERS 
met eigen wagen 
voor de steden : 
Lier, Mechelen 
en Leuven. 
Ook voor steden in de 
beide Vlaanderen. 
• 
Wij bieden hoog 
kommissieloon 
tijdens proefperiode. 
• 
Vast 
en zelfstandig werk. 
• 

Daarna toekomstraogelijklieacn 
als zelfstandiRe of in vast 
dienstverband. Vergoeding wagen. 
Vereisten : werklustig. eerlijk, 
ondervinding verkoop, de te be
werken stad bewonen of naaste 
omgeving. 
Schrljv. H.v.h.. Singel 50 JWortsel 

: Gevraagd jonge vrouw of man 
• 

j B E D I E N D E voor Brussel 
: goede presentatie - go edgeheugen - voor telefoon i 
• verkoopdienst en fakturatie - nederlands - frans | 
• na opleiding zelfstandig werk - vaste betrekking 1 
E "A" Schrijven bureel blad nr 110 -^ 1 
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ONRECHT IN CIJFERS 
y O L K S V E R T E G E N W O O R D I G E R Daniël de Conmck 

heeft in de Kamer verschil lende belangrijke p u n t e n 
aangesneden betreffende het Fonds der provinciën en het 
F o n d s der gemeen ten . Zoals men wellicht weet word t 
V laande ren hier op een ergerlijke wijze achteruitgesteld. 
Deze achteruitstel l ing w^erd nog eens duidelijk onder
s t reept door de verschillene cijfers die onze volksverte
genwoordiger in zijn tusenkomst aanhaalde . Wij laten 
hier de belangri jkste gedeelten uit de, spreekbeur t van 
Mr de Coninck volgen : 

97 miljoen voor Vlaanderen; 
365 miljoen voor Wallonië. 
Het Fonds voor de commis
sies van openbare onder
stand : 475 miljoen voor 
Vlaanderen en 845 miljoen 
voor Wallonië. 

De verspilzucMige ge
meenten worden beloond en 
deze welke zuinig met hun 
Inkomsten omspringen wor
den veel minder geholpen. 
Nietalleen een idee van zui-

kundige aanbevolen door de 
Bond der Belgische Steden 
en Gemeenten, namelijk pro
fessor de Bethune. 

nig en verantwoordelijk be-

Tussenkomst van D. De Coninck ]^:z ïri..̂ "I.SL r̂± ;̂ 
r K 

• Schreeuwende wanver 

houding . 

Vooreerst de financiële 
hulp aan ondergeschikte be
sturen, het Fonds der pro
vinciën. De huidige verde
ling van het Fonds der pro
vinciën, vergeleken met het 
aantal inwoners per provin
cie is zeer ongelijk. In 1960 
bekwam de provincie Hene
gouwen, met 1 miljoen 
224.800 inwoners, 172 mil
joen 324.922 frank; terwijl 
de provincie Oost-Vlaande
ren met 1 miljoen 217.280 
inwoners, slechts 58 miljoen 
404.570 frank bekwam; de 
provincie Luik bekwam voor 
963.851 inwoners, 102 mil
joen 559.971 frank, waar 
West-Vlaanderen met 1 mil
joen 58.746 inwoners, het met 
een aandeel van 59 miljoen 
941.245 frank moest stellen. 

In het eerste geval is 'de 
verhouding drie tegen een; 
in het tweede geval is het 
bijna twee tegen een, en dit 
met ongeveer gelijke bevol
king. 

Antwerpen, met ongeveer 
200.000 inwoners meer dan 
Henegouwen, o n t v a n g t 
slechts 54 t.h. van het aan
deel van de?e laatste. 

• Ongeli jkheid n e e m t toe. 

Deze ongelijkheid bo
vendien sinds 1948 gelei
delijk aan toegenomen. Een 
gemiddelde opgesteld over 
verschillende jaren toont 
aan dat de provincie Ant
werpen uit het Fonds der 
provinciën, per inwoner 72 
frank ontvangt; de provin
cie Oost-Vlaanderen. 55 
frank; de provincie West-
Vlaanderen, 50 frank; voor 
de provincie Limburg, 86 
frank, hetgeen voor de vier 
Vlaamse provincies samen op 
66 frank per inwoner komt, 
terwijl voor de Waalse pro
vincies dit cijfer 121 frank 
per hoofd bedraagt, met na
me : 136 frank voor Hene
gouwen; 112 frank voor Luik 
en 90 frank voor Namen; dit 
volgens de mededelingen van 
de E.R.V. van 1961 (nr. 2, p. 
55). 

• Achterui ts tel l ing 

op eïk gebied. 

Vervolgens ondervroeg on
ze verkozene de heer Gilson 
eveneens over het Speciaal 
fonds en 't Fonds vooropen-
bare onderstand. 

Vorig jaar weru hier op de
ze tribune de ongelijke toe-
kerming uit deze fondsen 
aangeklaagd door de heer 
Verbeven, Van 414 miljoen 
frank van het Fonds der ge
meenten gingen er in 1960, 
168 miljoen naar Henegou
wen, 49 miljoen naar Luik, 

tegenover 21 miljoen naar 
West-Vlaanderen, 10 miljoen 
naar Antwerpen en slechts 
700.000 frank naar Limburg. 

Ook in andere posten was 
de ongelijkheid al even ter
gend : voor de artikelen 11 
tot 15 waren de kredieten 
voor hetzelfde jaar 1960 als 
volgt verdeeld : Vlaanderen 
2 miljard 501 miljoen frank, 
en Wallonië, 2 miljard 707 
miljoen frank; dus 200 mil
joen meer voor Wallonië, 
met een veel kleiner bevol
king dan Vlaanderen. 

Voor het Speciaal Fonds : 

doch ook een opvatting over 
de eigen taak van de ge
meenten. Sommige Waalse 
gemeenten nemen zeer ver
gaande initiatieven. Een di
verse opvatting terzake is 
hun zaak, maar mag niet tot 
benadeling van het Vlaam
se land leiden. 

Wij vragen welke houding 
de heer Minister hier tegen
over wenst aan te nemen. De 
heer Minjster gelieve ook te 
willen zeggen hoever het 
staat met het invoeren van 
objectieve criteria van ver
deling. Naar men zegt zou de 
Minister hiervoor beroep 
hebben gedaan op een des-

Volksvertegenwoordiger 
De Coninck 

Kan de Minister mij zeg
gen hoever deze werken 
staan en of men reeds tot 
een conclusie is gekomen ? 
Welke initiatieven hebt gij 
inmiddels zelf genomen om 
aan de ergerlijke benadeling 

van de Vlaamse gewesteU 
een einde te stellen ? Bij de
ze objectieve criteria zou 
vooral het bevolkingscijfer 
als voornaamste en meest) 
doorslaggevende factor moe-* 
ten worden erkend, 

In zijn antwoord op de 
tussenkomst van V.U.-volks-
vertegenwoordiger de Co-* 
ninck zegde minister Gilson 
betreffende het Fonds der 
provinciën, dat de gelden 
voor dit fonds gebonden zijn 
aan een verhoging van het 
nationaal inkomen en aan 
de ontwikkeling van de 
openbare uitgaven. Dit loopt 
gelijk met het vraagstuk van 
de gemeentelijke finantiën-
Hij hoopte in de loop van 
dit jaar een wetsvoorstel in 
te dienen dat het vraagstuk 
van het gemeentefonds zon 
regelen. Wat de provinciën 
betreft, ook met dit vraag
stuk houdt de minister zich 
bezig en hij beloofde voor 
september oktober een rege
ling te zullen uitwerken die 
dan aan het parlement zal 
voorgelegd worden. Wij zijn 
benieuwd ! 

R. MATTHEYSSENS: 

AKTIE VOOR INYALIEDEN 
y O L K S V E R T E G E N W O O R D I G E R R e i m o n d 

Mat thessens , die reeds heel wa t par lementa i re 
vragen gesteld heeft, zet te in de voorbije dagen 
deze werkzaamheden voort en stelde o.m. zeer be
langrijke vragen aan de ministers van landsverde
diging en van verkeerswezen. Wij laten de teksten 
h iervan volgen. 

• Spoorwegtar ieven . 

In verband met de spoor
wegtarieven voor invalie-
den, waarover hij reeds 
een vraag stelde, schreef 
dhr Mattheyssens : 

Uw antwoord op mijn 
parlementaire vraag nr 44, 
van 14 maart , verschenen 
in het bulletijn nr 16, 
geeft mij geen voldoening. 

Het M.B. van 5-9-1922 
bekrachtigt inderdaad het 
Spoorwegreglement betref
fende de voorwaarden van 
vervoer van reizigers en 
reisgoed (Bundel 1.), waar
in als controlemaatregel, 
door het bestuur der Spoor
wegen was voorzien dat de 
invaliden, om 75 th ver
mindering te genieten, 
moesten gepensioneerd 
zijn, wat geenszins een 
wijziging bracht aan het 
tariefbesluit van 26-3-1920, 
daar, op dat ogenblik, alle 
erkende invaliden een pen
sioen genoten. 

Wanneer, jaren later, al
le erkende invaliden geen 
pensioen meer bekwamen, 
verviel van rechtswege de
ze maatregel als zijnde in 
strijd met het wettelijk 
tarief. 

Daarbij was de Minister 
van Verkeerswezen niet be
voegd het tarief-besluit 
van 26-3-1920 te wijzigen 
door middel van het Spoor
wegreglement, gezien, om 
rechtsgeldig te zijn, elke 
tariefwijziging vooraf in 
het Staatsblad moet wor
den afgekondied, beteeen 

redelijkerwijze niet is ge
schied, noch voor de Spoor
wegen, noch voor de Buurt
spoorwegen, omdat, niet 
het pensioen, doch alleen 
de invaliditeit, de verleen
de gunst verantwoordt. 

Bovendien betreft het 
M.B. van 5-9-1922 uitslui
tend de Spoorwegen en 
niet de Buurtspoorwegen, 
waar de Minister geen be
voegdheid bezit om de ta
rieven te wijzigen, zodat, op 
dat ogenblik, de invaliden 
moesten gepensioneerd zijn 
voor de Spoorwegen, doch 
niet voor de Buurtspoor
wegen, wat toch onredelijk 
is. 

Het feit dat he t Ar
rest van 14-9-1919 een in
valide betreft met pensioen 
en dat van 20-3-1952 een 
invalide zonder pensioen, 
heeft niet de minste in
vloed op de feitelijke toe
stand, die door de Raad 
werd vastgesteld, te weten, 
dat het Tariefbesluit van 
26-3-1920, sindsdien niet 
gewijzigd werd, doch het 
bewijst wel dat het depar
tement van Financiën en
kel handelde uit repressie
ijver, zonder zich om de 
wettelijkheid te bekom
meren en slechts nadien 
het voorwendsel van het 
verplicht pensioen heefl 
aangewend. 

Meent U niet, Mijnheer 
de Minister, dat op grond 
van de regeringsverklaring, 
een einde dient gesteld 

aan die reprecoiekoorts, 
zoals de Minister van 
Landsverdediging het heeft 
gedaan in 1959, na, gedu
rende vijftien jaar, de ge
strafte oudstrijders weder
rechtelijk van hun kaart 
voor vermindering op het 
Spoor te hebben beroofd ? 

Ik dring derhalve aan 
opdat U de wettelijke tarie
ven zoudt willen eerbiedi
gen en doen eerbiedigen. 

• Ere tekens . 

Aan de minister van 
Landsverdediging stelde 
onze volksvertegenwoordi
ger de hiernavolgende 
vraag betreffende militai
re eretekens : 

Door het koninklijk be
sluit van 17-2-'62. (Staats
blad van 31-3-1961) wordt 

de hei-inneringsmedaille 
van de regering van Z.M. 
ALBERT 1 ingesteld. 

Deze wordt verleend aan 
de Belgische militairen of 
oud-militairen, die op goe
de en trouwe wijze het le
ger hebben gediend tussen 
18-12-1909 en 18-2-1934. 

Mag ik vernemen wat 
juist verstaan wordt door 
«goede en trouwe diens
ten ». 

Wordt de militair uitge
sloten die het leger goed 
en trouw heeft gediend ge
durende vele jaren, doch 
één ogenblik heeft gefaald 
en daarvoor een veroorde
ling heeft opgelopen ? 

Kan dit militair ereteken 
bij K.B. worden ontnomen 
wegens onwaardigheid, «> 
ja, waarom wordt dit in de 
tekst niet voorzien ? 

^en onbezorgde oude dag ! 
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GEVAARLIJK 
TUSSENSPEL 

« Gevaartijk tussenspel » 
van Wyndham Malloch werd 
ons aangekondigd als een psy
chologische thriller. Het stuh 
gifig van onze zenuwen alles 
vragen, het ging ons om zo te 
zeggen xan het begin tot het 
einde aan het scherm vastbin
den, en dergelijke dingen 
meer. 

Naar onze smaak is Faul 
Cammermans er met in ge
slaagd de beloften van de pro
paganda in te lossen. Hij ts . 
mislukt, menen we, maar van 
hem werd gevraagd de thril
ler-lijn van het eerste tot het 
laatste woord zuiver en zon
der onderbrekingen door te 
trekken. Het is met horten en 
stoten gegaan, en het was ten 
slotte niet overtuigend. Sorn-
mige gedeelten zijn zelfs 
doodgewone Tnislvkkingen ge
worden. De scène bv., die de 
inspuiting voorafging, loas 
zonder meer s'lecht. Ze werd 
met alleen verkeerd in beeld 
gebracht, m,aar het voortdu
rend 'gesleur met de kamera's 
brak de gestadige psychologi
sche lijn van het spel voor de 
zoveelste maal af. 

En wat het hoogtepunt van 
de hele avond had moeten 
zijn, toerd de ergste misluk
king van het ganse spel. 
Waarom bracht men tijdens 
het verhaal van de openbare 
aanklager de kamera's niet 
dichter en dichter bij Mary 
Ward, om zodoende de span
ning als het ware centim,eter 
na centimeter op te drijven'? 
Het had inder.daad een van 
'die icènes kunnen worden, 
waarna men even moet hera-
'SeifCén. Nu werd het de zo
veelste half-gelukt e en dus 
evenzeer half-m,islukte scène. 
We vinden het spijtig ! 

En we vinden het des te 
spijtiger, omdat er tn dit stuk 
ontegensprekelijk stof genoeg 
zat om er een geslaagde avond 
uit te distilleren. 

Het was een psychologische 
thriller, en soort gelijke-.-stuk
ken zijn doorgaans spannen
der dan situatie-thrillers. In
dien ze goed gebracht en ge
speeld worden, natuurlijk. 
Wat m,et « Gevaarlijk tus
senspel » van F.M. Mallnrk 
en van Paul Cammermans 
niet het geval xvas ! 

VLAAMSE 
BOEREN 
IN WALLONIË 

Met het programma « Voor 
hoer en tuinder i zijn ice vo
rige zondag op stap gegaan 

' naar de Vlaamse landbouwers 
in Waals Brabant. Tijdens 
de uitzending kregen we en
kele Vlamingen op ons 
scherm, ^ een Waalse boer 
eveneeris, een assistent-rijks-
landbouwkundige. en zelfs 
een Vlaams pastoor in de om-

Vit Show-dagboek ballet bij « Dag en Nacht » 

geving van Charleroi. Men 
stelde die mensen de stereotie
pe vragen : Van waar bent 
U ? Hoe voelt U zich hie r? 
Slaagt U er in Vlaming te 
blijven ? 

Dat hlijft echter allemaal 
pijnlijk aan de oppervlakte. 
De presentator heeft blijkbaar 
schrik om eens tot de echte 
grond van de zaak door te 
dringen. We zouden in derge
lijke uitzendingen willen zien 
dat men het kernprobleem 
(Waarom trekt men naar 
Wallonië f En wiens fout is 
dat ?) helemaal uit de doeken 
zou doen. Natuurlijk, men 
zou dan ook heel wat heilige 
huisjes moeten slopen, maar 
waarom niet ? De TV is het 
venster op de icereld, zegt 

-men'.f'Wxiarom hlijft~er'"voor 
dut venster dan zo dikwijls 
een gordijn hangen ? 

De lezer mag deze vrij 
neerhalende koTumentaar ech
ter niet zo interpreteren, als 
zouden we aan het initiatief 
en aan het programma van 
vorige zondag helem,aal geen 
verdiensten toekennen. Hoe 
oppervlakkig men het ook ge
daan heeft, het blijft een goe
de zaak dat men het probleem 
op de dagorde heeft geplaatst. 
En de kijker is verstandig ge
noeg om, zelf verder door te 
denken naar het waarom van 
de Vlaamse trek naar Wallo
nië. 

ZOEKLICHT 
We hebben vorige maandag 

Tnet genoegen naar de afleve
ring van « Zoeklicht » geke
ken. Het is eigenlijk een ver
filmd « onderonsje », zouden 
we zo zeggen, maar men 
maakt er telkens werk van. De 
kamera's neinen de aanwezi
gen steeds uit een originele 
hoek, het praatje zelf wisselt 
snel van onderwerp, en dies 
meer. 

Alleen begrijpen we met 
goed wat de bedoeling van de 

Vlaamse TV is geweest, toen 
men aan Wolfgang Sawal-
lisch is gaan vragen : « Was 
Richard Wagner een han-
tast ? •» en aan Wieland Wa
gner : « Zijn de Bayreuth-ge-
trouwen snobs ? ». Het is een 
beetje onnozel, vinden we, 

van een Wagnerdirigent te 
verwachten dat hij vrij kan 
antwoorden op de eerste 
vraag. 

En aan Wieland Wagner 
vragen of zijn publiek uit 
snobs bestaat, dat heeft hele
maal geen zin. Het resuiltaat 
was er dan ook naar : hij 
heeft minutenlang het wie
rookvat gezwaaid om te be
wijzen dat er te Bayreuth nog 
nooit een snob is te zien ge
weest. 

We hebben c^ niets tegen 
dat men aan bepaalde men
sen eksentrieke vragen gaat 
stellen. Maar men kan dan 
toch minstens onafhankelijke 
personaliteiten uitzoeken De 
kijker zal er dan werkelijk 
iets aan hebhen-! 

TELEVIS IE 
uDe wereld kreeg televisie-» 

zei in 1961 Richard Caicston 
(hij zei dat in opdracht van 
de BBC) en wij kregen maan
dagavond de beivuste doku-
mentaire film op ons scherm. 

De perskommentaar is zo
wat onverdeeld lovend. Daar
toe is trouwens ook reden. Ri
chard Caicston heeft getracht 
aan de kijker een overzichte

lijk beeld te brengen van wat 
er in de wereld reeds aan TVt 
bestaat, en welke invloed er 
van die zenders op hun pu
bliek is uitgegaan. Hij heeft 
zich noodgedwongen beperkt 
tot de zaken, die voor elk volk 
karakteristiek waren. Maar 
zijn poging is volledig ge
slaagd, omdat hij de juiste 
karakteristieken heeft gevon
den. En daarom, was deze film 
als dokumentair een echt 
meesterwerk I 

Wat ons Tnaan.dagavond 
echter bepaald heeft geërgerd 
was de afkeurende toon in 
de kommentaar, telkens men 
belandde bij een politiek .'>is-
teem, waarmee de Engelsen 
niet helemaal op vredesvoet 
leven. Van Nasser moest na
tuurlijk worden gezegd dat er 
in Egypte nog veel armoede 
wordt geleden. En van Cas
tro kregen we te horen dat hij 
de TV gebruikte voor zijn 
politieke propaganda. En 
noem maar op. Naar onze me
ning schaadde dat wel enigs
zins aan de gaafheid van de 
uitzending. 

Maar voor de rest, we her
halen het, een meesterwerk ! 

J.V B. 

Z a t e r d a g a v o n d hebben w e de 39e en laatste aflevering 
v a n (( He t is altijd Dennis » op ons kleine scherm gekre
gen. Hij heeft het Mister Wilson nog maar eens extra 
lastig gemaakt , al hadden de producers er wel voor ge-
zorg dat alles met een happy-end eindigde. 
D e jongere kijkers v inden het natuurHjk heel erg dat h u n 
TV- idool nu uit het p rogramma-boekje en van het scherm 
ve rdwenen is. Voora l de vaders en de moeders weten 
welke enorme populari tei t Dennis wel had. De popular i 
teit was soms zelfs zo groot, dat ze bij de kleine gru t tot 
navolging dwong , maar de gevolgen daarvan hebben niets 
meer te zien met T V , en dus moeten ze hier niet wor
den behandeld. 

Wat gaat er met het «Den
nis»-programma nu gebeu
ren ? Zien we het over af
zienbare tijd terug, of komt 
er helemaal geen Dennis 
meer op ons scherm ? Twee 
zaken zijn voor het antwoord 
op deze vraag van overwe
gend belang. 

Primo is er Mr Wilson zelf. 
Of beter gezegd, was er Mr 
Wilson zelf. Want zoals ieder
een weet is Joseph Kearns, 
alias Mr Wilson, op 17 febru
ari van dit jaar aan de ge
volgen van een hersen-bloe-
ding in het Parkview-hospi-
taal te Los Angeles overleden. 
Hij had pas vijf dagen voor
dien zijn 55ste verjaardag ge
vierd. 

En secundo is er natuurlijk 
ook Jay North, alias Dennis 
the Menace. Die knaap wordt 
zo stilaan een teenager. Dat 
is vanzelfsprekend net iets te 
oud om voor een tienjarige 
bengel te blijven doorgaan. 

Het zou dus wel eens kunnen 
gebeuren dat Jay zijn laatste 
« D e n n i s «-aflevering ge
speeld heeft. 

En het is dan ook ver van 
denkbeeldig dat met het 
feuilleton waarvan sprake 

niet meer opnieuw van wal 
wordt gestoken. Een nieuwe 
Joseph Kearns vinden, dat 
gaat wel. En een nieuwe Jay 
North op de kop tikken, dat 
zal ook wel te doen zijn. 
Maar wat blijft er dan van 
« Dennis » nog over ? We heb
ben dan ook de indruk dat 
men een nieuwe formule zal 
zoeken. 

In afwachting dat men die 
heeft gevonden, gaan we het 
vanavond zoeken bij « The 
Dennis O'Keef e Show », waar
in we de belevenissen zien van 
een Amerikaanse « gossip co
lumnist » ofte kroniekschrij
ver van kletspraatjes. De man 
is weduwenaar en heeft een 
achtjarig zoontje, dat Randy 
heet. Reeds een vervanger 
voor Dennis ? 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
H ZONDAG 

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

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 LEUVEN 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er Dortmunder TH IER, 
de echte Dortmunder 

met de TWEE HERTfES ! 

10 00 tot 11 00 • ARD : Protestantse 
Paaseredienst ui t de St. Niklaaskerk 
te Mölln — 11 10 :RAI : Paasmis 
ui t de kerk San Miniato al Monte 
te Pirenze — 12 25 : Pauselijke 
Paaszegen — 15.00 :Panorama : de 
week In beeld — 15.30 : Ook blin
den zien {wederuitzending van een 
documentair programma) — 16 10 : 
Eurovisie : Festival van Joegosla
vische folklore te Koper — 17.10 : 
Kinderen en meeuwen (fiUnschets 
voor de jeugd) — 17.30 tot 17.50 : 
Klein, klem, kleuterke — 19 00 : 
Disneyland (laatste afl.) — 19 45 : 
Tekenfilm — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Het manneke — 20 30 :TV-
parade (variétêprogramma)—21.30: 
Sportweekend — 21.55 : NTS : Op
treden van het Scandinavische 
kwintet van Jörgen Ingmann — 
22 20 : Kloostergemeentes in de 
woestijn (I fratelU del deserto) 
(film van Pabiano Pabiani)—22.55 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
16 00 tot 17.40 : Circus Buster 
(avonturenfilm) — 19 00 : Tiener-
klanken — 19.30 :Twee tekenfilmp-
jes — 19.45 : Zoeklicht — 20.00 : 
TV.nieuws — 20.10 : ARD ; Der fi
dele Bauer (De lustige Boer) (Oper-
rette in twee bedrijven en een voor
spel) — 22.40 : Vergeet niet te lezen 
— 23.10 : Tweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
17.00 tot 18 00 : Kom toch eens kij
ken —• 19 00 : Mijn vriend Plicka 
(2e afl ) — 19.30 : Autorama — 
20 00 • TV-nieuws — 20 25 : Het 
manneke — 20 30 : Schipper naast 
Mathilde — 21.10 : Problemen van 
nu — 21.40 : NTS : Traan (Eenak
ter van Eugeen O'Neill) — 22.20 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19.00 : Tienerklanken — 19.30 :Te-
letaalles — 20 00 : TV-nleuws — 
20 15 : Reportage van de finale van 
het Universitair Voetbaltomooi — 
2100 : NTS : De komiek (TV-spel 
van Dimltri Prenkel Frank)—22.15: 
Actueel (magazine over kunst) — 
22.45 : Tweede nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 
19.00 • Tussen hemel en aarde : 
Kunstmanen en weersvoorspellingen 
— 19 30 : Penelope — 20.00 : TV-
nieuws — 20 25 : Het manneke — 
20.30 : Mozaïek (magazine over de 
vrijetijdsbesteding) — 2100 : Vij
gen na Pasen (een paasrevue) — 
22.15 : Première (filmnieuws en 
nieuwe films) — 23.00 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 
16.00 Eurovisie : Reportage van 

• DINSDAG 
19.00 : Gastprogramma (De Bel-
eiache Boerenbond) — 19.30 : Mi
ckey Mouse Club — 20.00 : TV-
nieuwa — 20.30 : Speelfilm : Voor
ui t Jongens I (Go man go) — 21.50: 
Schatten op zolder — 22.35 : Twee
de nieuwsuitzending . 

de Europese Beker schermen per 
ploeg (floret heren) te Heidenhefm-
Brenz — 17.15 tot 1816 : Kom toch 
eens kijken, wederuitzending van 
het jeugdprogramma van 36 aprU 
— 19.00 : Folklore (De ontwlkkellns 
van de fonograaf) — Iff.tiO : Echo 
— 20,00 : TV-nieuws — 20.30 i 
Dennis O 'Keefo-show (fwnlllefeull» 
leton) — 21.00 :Waag Je kans —t 
22.00 : Sprünge, Tricks und Melo. 
dien (Sprongen, trucs en melodleSn) 
(variétêprogramma)—22.80 : TwM-
de nieuwsuitzending. 
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SPRONG IN HET ONBEKENDE 
^ E R L E D E I N week hebben wij het gehad over de be 

scheiden won ingen . Deze keer willen wij een besluit 
b rengen , besluit dat wij k u n n e n t rekken na onze reeks 
bi jdragen over de grote sp rong in het onbekende die de 
kadast ra le perekwat ie ten slotte is. Er vloeit ve rwar r ing , 
onzekerheid en onrechtvaardigheid uit voort . H e t zal 
eens te meer de kleine m a n zijn, die het kind van de re
ken ing wordt , het slachtoffer van de sociaal-kristen-de-
mokra t i sche regering Lefèvre-Spaak. 

• De tienjaarlijkse 
vrijstelling v a n 
grondbelas t ing. 

Door art. 7 der wet van 
28.2.1962 worden de maxi
mum kadastrale inkomsten, 
welke gelden voor de tien
jaarlijkse vrijstelling voor 
nieuwgebouwde woningen, 
vastgesteld rp 6.000, 8.000 en 
12.000 F in gemeenten van 
resp. 3de, 2de en 1ste kate-
gorle. 

Het zijn dus dezelfde be
dragen als deze die voor de 
25 % vermindering van 
grondbelasting in aanmer
king kwamen (zie bespreking 
art . 3, 2) Het princiep der 
vrijstelling werd niet gewij-
zgd . 
F? Mater ies! en u i t rus t ing . 

"iaar de hsrs -ha t t 'ng van 
de'^e bedriifsaktiva (m.ate-
rleel en outilleripg volgens 

ve ogen, lezeres, en uw scher
pe kijkers lezer, de drie grote 
gebreken bloot leggen van de 
besproken wet. 

1) DE VERWARRING : 
De wet als dusdanig brengt 

geen enkele vereenvoudiging. 
Immers, zegt men, daarvoor 
zorgt de fiskale hervorming! 

Er is echter meer : men zit 
thans in een overgangspe
riode die uiteraard eerder 
verwarrend is. De wet van 28 
februari is een tussenont-
werp, zonder dat zulks in de 
tekst wordt vermeld. Bij de 
bespreking werd duidelijk 
gezegd dat, moest de fiskale 
hervorming stranden, er in 
1963 een nieuwe wet zou die
nen gestemd die de noodza
kelijke aanpassingen door
voert. 

Alhoewel er, in teorie, dan 
ook geen historisch noch ju-

TWEE 

HANDEN 

EEN 

BUIK 
maakte gemiddelden, worden 
fel betwist. Niet alleen door 
de liberale oppositie (die in 
haar propaganda wel eens 
fameuze , kemels schiet), 
maar ook door onpartijdige 
instellingen zoals het Ver-, 
bond der Belgische Nijver-

wnij FISKALE HERVORMING 
EN KADASTRALE PEREKWATIE 

het ;< Be'gisch » van de wets
tekst), nog niet voltooid is, 
en gezien de reeds bekende 
schattingen ver uiteenliepen, 
werd na de klassieke pala-
bers, besloten de desbetref
fende nieuwe' K.I. vast te 
stellen op de forfaitaire 
grondslag van ^wee maal de 
oude basis (art. 10). 

• Toepass ing der w e t : 
De wet die de grondbelas

ting hervormt is van toepas
sing van het dienstjaar 1962 
af. Er dient herinnerd aan de 
spitsvondigheid dat voor de 
grondbelasting het dienst
jaar gelijk is aan het jaar 
der inkomsten (dus h i e r ' 
1962), terwijl het dienstjaar 
In ^ake bedrij f sbelasting ge
lijk is aan het jaar volgend 
op dat der inkomsten. Dit 
wordt hopelijk rechtgezet 
met de eigenlijke fiskale 
hervorming. 

• Besluit der 
Kadastrale Perekwatie. 

Tot slot zal ik voor uw lie-

ridisch verband bestaat 
tussen de kadastrale pere
kwatie en de fiskale hervor
ming, hebben we gezien dat 
de praktische toepassingen 
zeer nauw samenhangen. In 
feite ware het veel logischer 
en eenvoudiger geweest bei
de wetsontwerpen samen te 
behandelen. 

Een tipisch voorbeeld van 
duisterheid : voor dienstjaar 
1962 zal de grondbelasting 
worden berekend op het 
nieuwe K.I., en de aanvul
lende personele belasting (af 
te schaffen door de fiskale 
hervorming vanaf dj. 1963?) 
op het oude K.I. (hier is het 
dj. immers gelijk aan de in
komsten van 1961, zoals voor 
de bedrijfsbelasting) maar 
dan verdubbeld door de een-
heidswet... 

2) DE ONZEKERHEID : 

De ramingen welke door 
de regering worden vooropge
zet, evenals de bekend ge

heid. Wat moet men denken 
van al die berekeningen ? 

Het vraa,gstuk"<iér'opcenti-
mes, vooral die van de ge
meenten, werd in dit blad 
reeds uitvoerig behandeld. 
Men kan niet genoeg de na
druk leggen op de dreigende 
belastingverzwaring die hier
door boven het hoofd van de 
heer H. Gepluimd hangt. 

Hier wil ik nog wijzen op 
de schijnheiligheid van onze 
ministers van Financiën, 
waar deze met uitgestreken 
gezichten zeggen dat de staat 
120 miljoen verliest door de 
kadastrale perekwatie... Dit 
verlies (je) wordt immers 
ruim gekompenseerd door de 
belangrijke ontslasting die ' t 
Gemeentefonds zal kennen 
door de hogere inkomsten der 
gemeenten langs de opcentie
men op de grondbelasting ! 
Waar de s taat nu een behoor
lijke duit in dat fonds steekt, 
zal, hij voortaan hier aan be
sparing kunnen doen. Het 

profijt is per slot van reke
ning dan toch voor vadertje 
staat. . . 

3) DE 
ONRECHTVAARDIGHEID: 

«De groten en de venoot-
schappen worden bevoor
deeld ! » 

Dit is in één zinnetje de 
waarheid samengebald. En, 
opgepast, hier is geen V.U.-
ekstremist aan het woord, 
maar wel de hoogedelgeboren 
senator Scokaert, die het kan 
weten vermits hij verslagge
ver was van de Senaatskom
missie van Financiën ! 

En het is niet omdat het 
onrecht zogezegd maar voor 
één jaar werd gesahapen, 
(als de fiskale hervorming er 
door komt), dat het minder 
onrechtvaardig is. 

We hebben inderdaad vast
gesteld : 
a) dat door de afschaffing 
van de progressieve nationale 
crisistaks de grote eigenaars 
belangrijke verminderingen 
bekomen: 
b) dat de nijverheid door de 
geringe perekwatie in die 
sektor eveneens veel minder 
grondbelasting zal betalen; 
c) dat het in beide gevallen 
de kleine eigenaars-partiku-
lieren zijn die het gelag be
talen zullen. 

En leve de sociaal- en kris-
ten-demokratische regering 
Lefèvre-Spaak ! 

Dat de kleine K.I. de kind
jes van de rekening werden, 

wordt uiteindelijk duidelijk 
aangetoond door volgende 
berekening : 

Voor een gemiddelde pe-
rekwatie-koëfficient van 3,7, 
zou de grondbelasting dienen 
verlaagd van 6 % tot 2,16 % 
(rekening houdend met het 
verdwijnen van de progres
siviteit der nationale crisis
taks). De heer Dequae oor
deelde 3 % laag genoeg. 
Maar dan enkel voor de hoge 
kadastrale inkomsten ! 

Gij zijt allemaal wreed be
dankt voor het geduld en de 
aandacht. De kadastrale ]^e-
rekwatie wordt hiermede be
sloten; volgende maal een 
overzicht in vogelvlucht van 
de fiskale hervorming (nog 
steeds voor de kamerkom
missie), en de nieuwe bare
ma's van de eenheidsbelas-
ting. 

S.T. 
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. ^ - DE VOLKSUNil 

M.P.W.-INDRUKKEN 
f Van onze versla gger er ter plaatse) 

Z o n d a g m o r g e n reden wij Luik b innen rond 1 Ou. Een grij-
«e stad, een kille wind in de s t ra ten en zeer weinig men-
«en. A a n geen enkele huisgevel zager wij een Waalse 
l ïanevlag. Een bevreemdende indruk &r)eszins : was dit 
« u de cité ardente met zijn felle Waalse kemphaant jes ? 
I n de dorpen vóór Luik was er nochtans flink gekalkt en 
geplakt . O p alle muren prijkten de W&ulse hanen, ook op 
Se muren van de stad die daar nu koud en onverschillig 
vóór ons lanp 

BETOGING 
Op de Boulevard d'Avroy 

was het anders. Er was een 
duidelijke beweging van 
anensen In eenzelfde rich
ting. Wij volgden hen en ze 
jWerden aldoor talrijker. Het 
irerd een stroom van volk 
•oals 's zondags in de rich-
Hng van een voetbalplein. 
Han de Avenue Blondeu, het 
jrerzamelpunt, stonden reeds 
kompakte massa's. Er was 
^en bedrijvige drukte, maar 
«eker niet de bruisende 
/geestdrift van de wachtende 
fcetogers van de mars op 
Brussel. Het was ook zo koud. 

TE LUIK 
Lvroy Waalse muziek, heel anders 

een dan onze muziek' Volksvrou-
van wen verkochten gele hals-

rich- doeken met de rode haan en 
m ze MP.W. kentekens. Duizen-

Het den droegen die halsdoeken 
volk om de nek of op het hoofd. 

rich- Jonge mannen kolporteerden 
)lein. met « La Gauche » en sche-
, het nen eveneens goede zaken te 
reeds doen. Wij kochten een num-

was mer, haalden ons beste Frans 
naa r boven en... werden prompt 
ende in heel goed Nederlands te 
ende woord gestaan door een Lui-
i op kerwaal. Niet de enige ver-
coud. passing in dit opzicht die 

gen er in orjze pollen gestopt 
van een Parti d'Unité Wal-
lonne, van een Federation 
Générale du Travail indé-
pendant, van een Bloc Wal-
lon, die allen van de gelegen
heid gebruikt maakt«n om 
hun gedachten te versprei
den. Tien voor elf startte de 
stoet. Men kon op dit ogen
blik niet zeggen dat er een 
strijdsfeer heerste. 

Er was een verbazend 
groot aantal Waalse vlaggen 
met de M.P.W. initialen en 
de namen van gemeenten. 
Als daarachter telkens een 
M.P.W. afdeling schuilt gaat, 
hoe klein ook, betekent het 
in elk geval dat deze bewe
ging haar infrastruktuur 
reeds flink heeft uitgebouwd. 

Er waren ook socialistische 
vlaggen in de optocht, maar 
weinig. De afbeeldingen op 
de vrachtwagens waren 

te volks en naïef-romantisch 
n- opgevat. Zo zagen we aan de 
ns kop van de stoet een rond-
pt borstige Waalse maagd af ge-
te beeld die haar zware kettin

gen verbrak. 

Zij simboliseerde de Waal
se bevrijding van het uni
taire juk. We zagen ook een 
houten bord met een groot 
helrood geschilderd har t met 
de ontroerende tekst « Mijn 
lief Wallonië, mijn har t 
klopt slechts voor jou ». En 
wij die dachten dat alleen 
de Vlamingen romantische 
zielen waren. 

De betoging had trouwens 
een zeer volks karakter. De 
overgrote meerderheid be
stond uit werkmensen, van 
elke leeftajd, mannen en 
vrouwen. De talrijke dorps-
en karnavalfanfares onder
streepten dit volkse karak
ter. Sommige groepen voel
den zich trouwens min of 
meer in karnavalstemming. 
Een grote groep uit Hene
gouwen huppelde ons op het 
ritme van de Gilles van Bin-
che voorbij in de Rue du 
Pont d'Avroy. Andere groe
pen waren geestdriftig en 
strijdlustig. Wij zagen de 
mannen van Courcelles fier 
opstappen, met opgeheven 
vuist, onder het zingen van 
de Marseillaise. Het was in
drukwekkend, het dwong res-
TT̂ Vt af. Veel meer in elk ge

val dan het aanhoudende 
« Bruxelles Frangais » ge
schreeuw van de bende Brus
selse fils-a-papas en klein-
burgers of het fanatisme van 
het kliekje Voer-franskil
jons met hun « Liège oui, 
Limbourg non ». Het viel 
trouwens op dat de luidruch
tigste roepers de Brusselaars 
en de taalgrens-Walen wa
ren. 

Verontrustend is het ech
ter dat Renard in zekere ma
te aan dat fanatisme schijnt 
toe te geven. Daarvan ge
tuigden opschriften zoals 
« Neen aan de Vlaamse dik-
tatuur » of « De Voer : nieuw 
concentratiekamp ». De grote 
meerderheid van de vele en 
zeer verscheiden teksten was 
gelukkig veel positiever en 
niet anti-Vlaams. Zij eisten 
zelfbeschikkingsrecht voor 
Wallonië, federalisme, eko-
nomische struktuurhervor-
mingen, een degelijke infra
struktuur, een Waalse ge-
boortepolitiek, nieuwe fa
brieken enz. 

Daarnaast waren er ech
ter ook een heel aantal die 
Sidemar voorstelden als een 
aanslag op de Waalse me
taalnijverheid. 

Verscheidene opschriften 
waren in het Waals, voor ons 
totaal onbegrijpelijk. 

De slogans die de betogers 
skandeerden waren oorlogs
zuchtiger dan de opschrif
ten, maar het dient gezegd, 
geen enkele maal hoorden 
wij vijandige kreten aan het 
adres van de Vlamingen. Wel 
wenste men Gilson aan de 
galg, Gailly eveneens ofwel 
in het oudmannetjeshuis (a 
l'hospice) en soms ook Re
nard aan de macht. 

Een zeer zielig schouwspel 
bood het groepje van enkele 
tientallen Vlaamse arbeiders. 
Wij zijn een eindje met hen 
meegegaan om te weten 
waarvoor zij te Luik betoog
den. Zij wisten het eigenlijk 
niet goed. 

Sommigen waren van Ton
geren, anderen woonden te 
Luik. Allen werkten ze in het 
Luikse en waren aangesloten 
bij de syndikale groep van 
de M.P.W. Zij betoogden uit 
solidariteit met hun Waalse 

werkmakkers en voor federa
lisme, maar zij begrepen niet 
wat dit wilde zeggen. Men 
had hen gevraagd om mee 
op te stappen. 

Zij kregen veel handgeklap 
van de toeschouwers. Zie je 
wel, zei er een, hoe graag zij 
hier de Vlamingen zien. 

a. renard 

De sukkelaars begrepen 
niet dat zij slechts het suc
ces kenden van een curio
sum op de kermis. Zij s tap
ten op achter sommige leu
zen die gericht waren tegen 
hun eigen volk. Zij beseften 
het niet en werden daarom 
toegejuichd. Wij hadden 
medelijden met hen en wa
ren beschaamd. 

De Walen hadden een be
ter shownummer kunnen 
uitdenken. 

Deze betoging heeft ons 
geleerd dat de Walen een 
sterk klassebewustzijn heb
ben, sterker dan dit het geval 
is. bij de Vlamingen. Dat zij 
ook wel een soort Waals na 
tionaal gevoel hebben maar 
wij menen dat dit bij de Vla
mingen reeds veel sterker 
aanwezig is. De aktie van de 
M.P.W. zal het in elk geval 
versterken. 

P. Martens. 
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van de Volksunie voor ' 

An twerpen en randgemeenten, S 

ook na 6 uur '% avonds. J 

Bestelwagens met luidspre
kers reden af en aan en zon
den muziek uit, een eigen
aardige enerverende muziek. 
Naar het schijnt typisch 

dag. Zoals op de meeste 
Vlaamse manifestaties waren 
ook hier de klassieke pam
flet-uitdelers van allerlei 
groepen en groepies. We ^re-
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KOOP NU EN SPAAR GELD 

Huis Magda 
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Telefoon: 32 .90 .47 
In
s laap- en Eetkamers - Salons - Amerikaanse keu
kens - T.V. - Radio - Lusters - Wasmachines -
Gasvuren - Ijskasten - Stoven, enz... 

A A N D A C H T : 
Bij aankoop vanaf 100 P ontvangt U een geldbon 
ter waarde van 5% van de aangekochte waren, 
ledere maand worden er twee. artikelen aange
boden aan een uiterst lage prijs. 

DEZE MAAND 
1 RELAX-ZETEL 2 4 0 0 F 
1 GASVUUR 2 9 0 0 F 

OP de andere artikelen van 10 - 20% vermindering 

I M I J P I S A l IcTe- gelegenheid i.^«jiii,ir»i i i j je- geiegennem van Pasen : bij aankoop van een eet- en slaapkamer 
EEN SALON OF GASVUUR OF WASMACHINE G R A T I S 
VOOR AL DEZE VOORDELEN SLECHTS 1 VOORWAARDE: LID ZIJN v. d. VOLKSUNIE 


