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Telegram aan B.R,T, 

DE HEER DIRECTEUR-GENERAAL 
VAN DE B.R.T. 

PROTESTEER TEGEN UITZENDING « lEDEI 
ZUN WAARHEID » ZONDER DEELNEMING 
VAN DE VOLKSUNIE. BEROEP MIJ O P BE
SLISSING VAN DE BEHEERRAAD. i 

(GET.) VOLKSVERTEGENWOORDIGER 
F. VAN DER ELST. 

WIJ KUNNEN DE UITSLUITING VAN DE V.U. 
UIT DE T.V.-UITZENDINGEN NIET GOED
SCHIKS BLIJVEN AANVAARDEN. EEN JAAR 
n VERLOPEN SEDERT DE VERKIEZINGEN. 
EEN JAAR VERZOEKT MEN ONS GEDULD TE 
OEFENEN EN PAAIT MEN ONS MET BELOF
TEN. EEN BESLISSING VAN DE BEHEERRAAD 
VAN DE B.R.T. WORDT NIET TOEGEPAST OM
WILLE VAN HET VERZET DER ANDERE PAR
TIJEN. WIJ WILLEN EEN KLARE TOESTAND. 

MACHTSMISBRUIK 
Kleine partijen geweerd 

De Kamerfrakt ie van de Volksun ie heeft volgende p ro 

testmotie u i tgegeven in verband met de schandelijke ach

teruitstell ing van de kleine parti jen en de dubbelzinnig

heid van de regering inzake het ministerie van kui tuur 

en nat ionale opvoeding. 

Wat met de adjunkt? 

De Kamerfraktie van de 
Volksunie protesteert tegen 
de beslissingen door de leden 
van de drie traditionele par
tijen genomen om de ver
tegenwoordigers der kleine 
partijen te weren uit de ver
gadering van heden van de 
Commissies van Buitenland
se Zaken en Landsverdedi
ging; stelt vast dat deze be
slissingen niet genomen wer-
étia op voorstel of rerzoek 

van de betrokken ministers, 
maar op voorstel telkens van 
een gewoon commissielid, 
ziet in deze beslissing een 
nieuwe uiting van onver
draagzaamheid en machts
misbruik vanwege de traditio
nele 'martijen, die zich noch
tans scherp kanten tegen een 
zgz. « minorisatle > in Vlaan
deren (resp Wallonië); kan 
niet nalaten in dit verband 
te herinneren aan de aan

wezigheid op de konimunis-
tische één mei manifestatie 
te Moskou van een BSP-
volksvertegenwoordiger 

De Kamerfraktie van de 
Volksunie stelt vast dat het 
debat over de overdracht van 
het NILOS naar het depar
tement van nationale op
voeding en cultuur een schril 
licht geworpen heeft op de 
dubbelzinnige toestand die 
heerst in verband met de 
splitsing van het departe
ment van nationale opvoe
ding en cultuur; herinnert 
er aan dat van Vlaamse 
CVP-zi]de bi] de vorming 
van de regenng de eis gesteld 
werd dat in het regerlngs-
orogramma deze splitsing en 
ie benoeming van twee even
vaardige ministers zou opge
nomen worden; stelt vast 
dat van BSP-zijde op de 
meest formele wlJze ontkend 
wordt dat deze splitsing en 
de benoeming van twee even
waardige ministers «>u over

eengekomen zijn tussen de 
regeringspartijen; betreurt 
de vaagheid en de dubbel-
zirmigheid van de verklarin
gen afgelegd door de eerste 
minister, waaruit men zou 
kunnen besluiten dat de 
Vlaamse eisen bij de vorming 
van de regenng verwaarloosd 
werden en de Vlaamse CVP-
fraktie de Vlaamse openbare 
opinie misleid heeft 

De Kamerfraktie van de 
Volksunie stelt vast dat de 
CVP door de overdracht van 
het NILOS te stemmen zon
der dat voorafgaandelijk de 
hervorming van het departe
ment van nationale opvoe
ding en kuituur doorgevoerd 
werd eens te meer kapitu-
leert en dat een zogezegd 
voorlopige oplossing niemand 
kan misleiden; beslist in ie
der geval te stemmen tegen 
de overdracht van het NI
LOS, overdracht die alleen 
door partijpolitieke mott«TMi 
ingegeTea Ut. 

Vlaanderen betaalt 

half miljard 

voor Waalse 

bietenteelt . 

(zie biz. 13) 

KANTON ZANDHOVEN 
GROTE 

FEDERALE MEETING 
OP WOENSDAG 3 0 MEI 

VOORZITTER : 
M. PAELINCKX 

SCHEPENE 
BRASSCHAAT 

SPREKER : 
MR. VAN DER BLflT 



'DE VOLKSUNIE 

FRANS IN V.U. 

Regelmatig verschijnen in V.U.-
weekbladen woorden en zelfs hele 
•innen in een vreemde taal — zon
der vertaling. 

Wordt uw weekblad soms uitge
geven voor franstalige Vlamingen? 

Als dat zo is dan zie ik niet in 
waarom Vlaams nationalisten die 
de Nederlandse taal spreken hun 
abonnement nog zouden hernieu
wen ! Elke week Kunnen deze 
mensen hun vreemde talen-kennis 
bovenhalen en dan vergeet gij de 
mensen nog die deze kennis niet 
bezitten, dus, niet meer kimnen 
volgen en daarom de draad van 
heel het artikel verliezen ! 

L.V. - Halle. 

OVERBLIJFSEL 
Vrienden, 

De C.V.P. wil de katolieke 
staatseenheid belichamen. Maar 
toen wij, Nederlanders, in 1579 
door de Waalse katolieken van de 
Unie van Atrecht (kuikentjes van 
Granvelle : dat prototype van de 
Belgische staatsaartsbisschop) ho
nend in de rug werden gestot-en, 
toen, zoals nimmer in de geschie
denis, was er sprake van katolieke 
Bolidariteit. Ook niet m de boe
renkrijg. Natuurlijk wei in 1830 ! 
— De toenmalige uittocht van de 
Vlamingen naar Holland in 1585 
doet ons denken aan de huidige 
vlucht van de Oost-Duitsers 

Oost- en West-Duitsland of 
Noord- en Zuid-Nederland, het zijn 
allen splitsingen als gevolg van 
oorlogen. Overblijfsels van oorlo
gen (de bestendige Vlaamse on-
rechtspositie bev.) worden niet 
ongedaan gemaakt door eigenwij
ze politieke akties van redders van 
het vaderland, Theo. De Vlaamse 
Beweging, welke haar karakter 
ook is, wat ook de doelstellingen 
van haar leiders mogen wezen, 
wordt gedragen door de onstiut-
bare drang een korrektie aan te 
brengen in de geschiedenis. Nor
maal geschiedt dit door de ge-
Bjchiedenismakende bewegmg bij 
uitstek, door de beweging die het 
verleden nihiliseert, omwentelt en 
verplettert : nl. de revolutie. Ver-
schaeve schreef het ergens in zijn 
drama's : « B'oed schreeuwr om 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

r 
PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

Tel. S3 91 65 

G.BERGERS 

SINT-JANSVLIE1 
(Kleine funnel) 
ANTW/ERPEN 

bloed ». De Algerijnen vergoten 
hun bloed in de aktieve strijd te
gen Parijs. Het ons werd reeds 
vergoten, en wel in solidariteit met 
Brussel, nl. aan de IJzer Door de 
Ijzerbeweging met haar vele idea
listische facetten hebben wij de 
vruchten ervan willen excerperen. 
Maar t'jdens de jaarwisseling 1961 
beleefden wij, jonge generaties, 
het deficit van alle idealisme in 
België, toen ons door de loop der 
gebeurtenissen bewezen werd en 
wordt dat er slechts twee dingen 
meespelen in het Belgisch publie
ke leven : bewuste politieke macht 
en bruut geweld. 

Sinds meer dan een jaar wor
den wij. stille volgelingen van Joe 
English, ,door de vreemdelingen 
van de Borinage, gekatapulteerd 
In de dramatische slingering van 
de geschiedenis. Wij die 130 jaar 
in ons idealisme gemeen werden 
geëxploiteerd tegen ons eigenzelve 
in, wij die steeds verraden werden 
en worden door Mechelen dat zijn 
kleine marionetten inzet om ons 
langs onze Vlaamsgezindheid om 
te leiden, niet tot het aanbrengen 
van de korrektie in de geschiede
nis, maar tot buitenvlaamse ver
mits willekeurig neutraal mense
lijke doelstellingen van godsdienst 
en geloof, wij zien nu in dat wij 
veel te vaak ontspoord gestaan 
hebben. Het was onze historische 
taak de Granvelle-figuur te ver
nietigen. En wij hebben gefaald. 
De lompe maar zeer zuivere figuur 
van Renard brengt ons meer en 
rfteer tot onszelf. Nu zien wij ten
minste In dat er ,?inds 1830 in dit 
vervloekte land niets veranderd is, 
niets, tenzij fakultatiel en dat 
telt in de geschiedenis niet mee. 

130 jaar zwalpten wij op de 
Noordzee, roepend : « Hou zee ! » 
Maar op een zondag van oktober 
trokken wij naar Brussel. Nu is 
het te laat. Lefèvre, Van den 
Boeynancs, het is te laat. Onver
biddelijk scherp staan de krach
ten tegenover elkaar. De konings
kwestie was erg. Maar zij voltrok 
zich binnen een tijdslimiet van 10 
jaar. De schoolkwestie was erg, 
maar zij voltrok zich binnen 5 jaar 
onverdraagzame politiek. 

In de Belgigische kwestie zitten 
wij allen vast op de in se staats
gevaarlijk gespannen veer van 500 
jaar geschiedenis. 

Niets is meer onmogelijk sinds 
wij op Brussel marcheerden. Het 
gaat om Zelzate en de E3 maar 
boven alles om de vernietiging — 
niet van al wat Belgisch is — 
maar van wat typisch Belgisch is: 
van de struisvogels, de huiche
laars, de dubbelzinnigen, de poli
tieke smeerpoezen, de koehande
laars, de godsdienstuitbaters, kor
tom om de vernietiging van de 
vrucht van een eeuwenoud diplo
matiek gekonkel. Het gaat ten
slotte om de demokratie zelf die, 
tegen Engeland 'n met retro-

agressieve kracht teruggrijpt op 
het jaartal 1830. Toen werden wij 
vermoord. En van doden heeft 
men niets te vi'ezen. Maar, vrien
den, wij werden vermoord nog 
voor wij bestonden. Ons groeiend 
inzicht ezi onze kiemende kracht 
hebben zij niet geraakt. 

E.V. - St. Amandstaerg. 

VERVALSING 

Geachte Redaktie, 

Vervalste volkstellingen ! 
Vervalste weggebruikerstellin

gen ! 

Ze moesten toch nog eens een 
telling houden ! 

Ze wisten heel goed dat de E3 
weg abnormaal weinig weggebrui
kers heeft op dit moment want de 
werken bij Gent en Lokristie 
weerhouden dulaende gebruikers 
die liever een grote omweg maken 
dan daar hun nek te breken ! 
Maar ja ! juist dit moment moes
ten ze gaan tellen 1 E!n ze zuMen 
dan concluderen dat er eigenlijk 
toch zo een reuzetrafiek niet werd-
vastgesteld en de E3 nog wel een 
kleine halve eeuw kan wachten. 

ENGELS WERELDTAAL 
Uit recente statistieken blijkt 

dat er drie grote wereldtalen zijn 
nl. Chinees, Russisch en Engels. 
Van deze drie is het Engels, en 
veruit, het gemakkelijkst om le
ren. Dit is beslist een groot voor
deel en heeft misschien wel als 
gevolg dat de taal van Charlie 
Chaplin tevens de meest versprei
de ter wereld is. Immers, zowel in 
Parijs en Brussel als in Moskou 
en Peking zal men U in het En
gels te woord staan. In de handels
wereld is het net hetzelfde : daar 
verdringt het Engels het Spaans 
en Portugees en zal weldra lengten 
voorop liggen. En de taal van de 
Uno en de Unesco en andere in
ternationale organismen is nog
maals Engels. Houden wij er ook 
rekening mee dat het Engels de 
evolutie in zijn voordeel heeft. In 
Rusland wordt het Engels als 
tweede taal op school onderwezen. 
Uit alle nieuwe staten die in het 
zwarte Afrika zich vormen, treden 
demagogen naar voren die in de 
Uno-praatbarak in keurig kings-
English hun redevoeringen hou
den. Dit alles illustreert voldoende 
de huidige strekking in onze sa
menleving waaruit blijkt dat het 
Engels zowel op politiek als com
mercieel en toeristiek gebied de 
toekomst voor zich heeft. 
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Dit moet ons tot nadenken stem
men. Wil België in de wereld van 
morgen nog iets te zeggen hebben 
dan dient onverwijld het roer om
gegooid. Willen onze kinderen het 
later ver brengen dan zullen zij 
Engels moeten kunnen. In dit ver
band sluiten wij dan ook aan bij 
een ander artikel, in dit blad reeds 
eerder verschenen, en dat pleitte 
voor het Engels als tweede taal 
op school ten nadele van het 
Frans, Wij kunnen niet anders 
dan dit tenvolle onderschrijven. 
Wij durven hopen dat vele ouders 
vanaf volgend jaar hun kinderen 
Engels zullen laten leren. Dit hjkt 
ons de logische gevolgtrekking die 
zich opdringt. 

V. - St. Pieters-Leeuw. 

WANNEER REAKTIES ? 

Beachte Redaktie, 

Ik vind het een verheugend ver
schijnsel dat sommige redakteurs 
van « De Volksunie » steeds meer 
en meer de aandacht trekken van 
hun lezers op de tipische Vlaams 
sociaal-economische problemen. 

Volgens mi] zijn dit de meest 
knellende Vlaamse problemen. En
kel wanneer wij radikale oplossin
gen kunnen aanbieden aan de 
Vlaamse arbeiders hebben wij een 
kans die mensen voor ons doel, die 
tevens hun doel moet zijn, warm 
te maken. Dit is een zekere voor
waarde voor het bereiken van een 
werkelijke « volksunie ». 

Ik wens hier speciaal de jonge 
redakteur Pol Martens te felicite
ren met z'n artikels waarin hi] 
hetzelfde als hierboven vermeld 
wil duidelijk maken aan z'n lezers. 

Het is- een realistisch stand-
pimt dat ook reeds bij zeer veel 
Vlaamse studenten ingang heeft 
gevonden. 

In « De Volksunie » van 7 april 
1962, verscheen een dokument van 
de arrondissementsraad van Me-
chejen getiteld « Struktuurhervor-
mink ». Dit initiatief uitgaande 
van een afdeling van « De Volks
unie » vind ik zeker niet voorba
rig. Het is werkelijk wat struk-, 
tuurhervormingen betreft een mi-
nimumbasis waarmee alle andere 
arrondissementsraden van de 
Volksunie zich zouden moeten 
kunnen akkoord verklaren. 

L.B. - Wevelgem. 

NAAR DE MIDDELLANDSE ZEE 
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BI A D V A N D E V LA A M S N AT IO MAL E PARTIJ 

ENGELS ALS TWEEDE TAAL 
T | E opricht ing van 'n (( Veren ig ing voor de verspreiding 

van de Engelse taal in V laande ren » heeft vorige zo
mer enig stof opgejaagd. Sommigen hebben zich toen in
gebeeld dat deze gedachte geboren was in het bre in van 
enkele ve rwoede Engelsgezinden die m e e n d e n herr ie te 
schoppen in onze vredige onderwijswereld. Dat genaamde 
vereniging evenwel niets anders voors taa t en verdedigt 
dan de toepass ing van een Belgische wet hebben de le-
l i jkschreeuwers van het eerste uu r echter vergeten. 
La ten wij vooreerst bij de feiten blijven, daa rna het s tand
p u n t van de vereniging onderzoeken o m ten slotte tot een 
besluit te komen dat niet ingegeven word t door kortzich
tigheid of kwaad h u m e u r . 

nationale verbindingstaai, 
gebruikt in vooraanstaande 
leerboeken, gespecialiseerde 
tijdschriften en op grote we
tenschappelijke congressen. 
Een universitair die niet ern
stig Engels geleerd heeft in 
zijn jeugd kan zich in onze 
wereld niet eens de kennis 
eigen maken, die de gemeen
schap van hem terecht ver
wacht. 

In de plaats van steeds 
maar liedjes te zingen over 
te zwakke wetenschappelijke 

Integendeel ! Wie aan
dachtig de aangeboden be
trekkingen in de krant volgt 
stelt in de jongste tijd een 
zeer belangrijk verschijnsel 
vast. Nieuwe, dynamische 
firma's vaak met Angelsak
sisch kapitaal opgericht, zoe
ken in Vlaanderen naar be
dienden die naast hun moe
dertaal grondig Engels ken
nen. Noties van Frans of 
Duits strekken er ten hoogste 
tot aanbeveling, maar ze zijn 
niet vereist. 

MIDDELBAAR ONDERWIJS 
Wanneer in Vlaanderen 

een leering aan zijn middel
baar onderwijs begint, dient 
het gezinshoofd uitdrukke
lijk te verklaren welke taal 
zijn zoon of dochter als eer
ste vreemde taal zal aanle
ren. 

Hierbij heeft hij vrijelijk 
te kiezen tussen de « tweede 
landstaal », nl. Frans en de 
onbetwiste wereldtaal, En
gels. Als wij bedenken dat 
bitter weinig ouders van de
ze wetgeving op de hoogte 
zijn, als zij verder op het oog 
houden dat de schoolbestu
ren er uit sleur en slenter 
ook belang bij hebben de ou
de toestand te laten voortdu
ren, dan zal het niemand ver
wonderen dat tot op heden 
geen enkele school in Vlaan
deren va;n deze wettelijke 
voorziening gebruik maakt. 
De voorwaarden zijn noch
tans niet zo streng gesteld. 
Het is voldoende dat tenmin
ste acht gezinshoofden per 
homogene klas het Engels 
als eerste vreemde taal voor 
hun kind kiezen; dan moet 
het schoolbestuur de wet 
toepassen en de betreffende 
leergang inrichten. 

Deze wettelijke bepaling 
geldt alleen voor het offi
cieel onderwijs, maar het is 
duidelijk dat het vrij onder
wijs ook aan de eis van de 
ouders moet voldoen indien 
zij hem krachtig voordragen. 

Welke zijn nu de beweeg
gronden waarop de « Vereni
ging voor de verspreiding 
van de Engelse taal » steunt 
om de ouders van vandaag 
aan te sporen hun kinderen 
op school grondig Engels te 
laten leren, eerder dan Frans 

dat echter als tweede vreem
de taal vanzelfsprekend op 
het programma behouden 
blijft. Niemand denkt eraan 
in ons land de studie van het 
Frans helemaal te laten va
ren. 

Waar het wel zou op aan
komen, is voor een bepaald 
aantal leerlingen het Engels 
boven het Fraris te stellen 
als eerste vreemde taal. En 
dit niet omdat het Engels 
mooier of sympathieker zou 
zijn dan de taal der Fransen, 
maar wel omdat in de hui
dige samenleving voor een 
deel van onze jeugd een 
grondige kennis van de we
reldtaal Engels gewoonweg 
een noodzaak geworden is en 
de studie van het Frans 
enigszins kan gelden als een 
overbodige weelde. Elemen
tair eigenbelang eist dus dat 
de Vlamingen, zoals haast 
alle volken van West-Euro-
pa^ in de eerste plaats een 
wereldtaal leren en pas in 
de tweede p 'aats een inte
ressante kultuurtaal met een 
steeds verminderende in
vloed in de wereld zoals het 
Frans er een is. 

Elke leerling die voor ho
ger onderwijs in aanmerking 
komt, zou op de middelbare 
schoolbanken behoorlijk en 
grondig Engels dienen te le
ren. Daaraan kan geen zin
nig r^ens meer twijfelen. 
Alle technische wetenschap
pen, de geneeskunde, nieu
were wetenschappen als de 
economie en de sociologie, de 
pedagogie en de psychologie 
zijn weliswaar geen Angel
saksische uitvinding of voor
recht, maar zij bedienen zich 
alle van het Engels als inter

verrichtingen van de Vla
mingen op internationaal 
vlak gezien, dient alwie het 
goed meent met onze s tan
ding er zelf eens voor te zor
gen dat onze meisjes en jon
gens reeds op de middelbare 
school beter en meer Engels 
leren, want die taal is naar 
een woord van Nehroe « een 
venster op de wereld » en 
daarenboven ook de sleutel 
tot vrijwel alle vormen van 
hogere kennis. Men behoort 
slechts na te gaan hoeveel 
wetenschappelijke literatuur 
in het Engels verschijnt op 
gelijk welk gebied. Een zeld
zame uitzondering in het 
voordeel van het Spaans, 
Frans, Russisch of Duits zal 
de algemene cijfers zeker 
niet scheef trekken 

Om een betrekking te 
krijgen in België zal voor de 
Vlaamse universitair de ken
nis van het Frans steeds eer 
geringer rol gaan spelen Nu 
reeds oefenen duizenden af
gestudeerden hun beroep 
voorbeeldig uit zonder dat zij 
daartoe Frans nodig hebben. 
Vermits wij in dit land over
duidelijk naar eentalige ka
ders voor Vlaanderen en voor 
Wallonië ontwikkelen, zal in 
de toekomst de noodzaak 
Frans te kennen nog sterk 
afnemen. 

Hieruit mag nu niet beslo
ten worden dat een ernstige 
studie van het Engels als 
tweede taal, alleen zin heeft 
voor de leerlingen die zich 
op universitaire loopbanen 
voorbereiden, praktisch ge
zien voornamelijk de bevol
king van de Latijnse afde
ling. 

Deze ondernemingen, door
gaans filialen van grote 
Amerikaanse bedrijven be
talen hun personeel heel wat 
beter dan onze traditionele 
eigen bedrijven. Wordt er 
eenmaal in Vlaanderen meer 
vreemd kapitaal belegd, dan 
stijgt onmiddellijk de vraag 
naar goedbetaalde Engels-
kundige jonge bedienden. 
Aan een dergelijke ontwik
keling moet trouwens niet 
meer getwijfeld worden; *wij 
beleven reeds het eerste sta
dium ervan. 

Waarschijnlijk zal een 
ruitenwisser of een pakjes
drager te Brussel wel ten 
eeuwigen dage zijn zgn. 
tweetaligheid moeten bewij
zen; de afgestudeerde van de 
moderne afdeling die echter, 
met zijn diploma op zak. 

zover dat de vereniging zelf 
aan statistieken geraakt is, 
want in antwoord op een re
cente parlementaire vraag 
kwam de betrokken minister 
aandraven met de verouder--
de cijfers van het schooljaar 
1957-58 ! 

Toen zouden 11 % van de 
leerlingen der officiële mid-< 
delbare scholen in Wallonië 
Engels als tweede taal ge
volgd hebben. Een peiling in 
verband met dit lopende 
schooljaar 1961-62 door de 
vereniging zelf in verschil
lende Waalse scholen ver
richt, heeft onomstotelijk 
bewezen dat dit cijfer veel 
hoger ligt. Meer dan 50 % ' 
van de leerlingen volgen En
gels als tweede taal te Ber
gen en ook in de athenea uit 
de buurt van Charleroi en 
Luik. Er is zelfs een geval be
kend waar 70 % op de « En
gelse taalrol » voorkomt 1 
Aan de hand van de beschik
bare cijfers zou mogen ge
schat worden dat tenminste 
25 % van de Waalse school
bevolking, dit is één leerling 
op vier, Engels als tweede 
taal aanleert op de athenea ! 

Voor meer bijzonderheden 
moet hier verwezen worden 
naar het hoofdartikel van 
het weekblad De Linie, nr 
705, van 6 april 1962. 

De Wa'.en hebben meer 
universitairen, meer docto
raten en meer specialisten 
dan de Vlamingen. Zij staan 
aan de leiding inzake hoger 
onderwijs. Als nu de Vlamin-

Toestand in Wallonië 

naar een betere baan uit
kijkt, zal evenwel meer baat 
vinden bij zijn kennis van 
het Engels dan de meesten 
zich voorlopig wel voorstel
len. 

Wel terecht heeft de « Ver
eniging voor de verspreiding 
van de Engelse taal > er op 
gewezen, dat de Franstalige 
Belgen zich bij deze ontwik
keling beginnen aan te pas
sen. In de Waalse athenea 
wordt door vele leerlingen 
Engels als eerste vreemde 
taal, dus voor de tweede 
landstaal, het Nederlands, 
aangeleerd. Eindelijk Is het 

gen niet flink opletten dat 
zij niet weer eens de trein 
missen, dan worden zij eer
lang door Walen uitgescha
keld bij het dingen naar een 
reeks belangrijke betrekkin
gen in nationaal of inter
nationaal verband gezien. En 
de reden zal niet zijn dat de 
Vlamingen te weinig Frana 
kennen, maar integendeel 
dat zij de wereldtaal die het 
Engels is, onvoldoende be
heersen ! 

Ook hier, Vlamingen let op 
uw zaak ! Het gaat om uw 
toekomst als volk in een snel 
veranderende wereld 

edereen naar de landdag 
Asse^ 3 Juni 1962 
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KAPITAALVLUGHT 

Wanneer ergens in Vlaanderen een 
Duits of een Amerikaans' bedrijf 
wordt opgericht, is dat steeds een re
den om te feesten. Terwijl gemeente
besturen en andere lagere instanties 
hun beste voetje voorzetten om toch 
maar wat buitenlands kapitaal voor 
hun industrieterreinen te interesse
ren, wordt jaar voor jaar meer dan 
Eeven miljard aan Belgische kapita
len uitgevoerd naar het buitenland. 

Wie sprak daar van civisme ? 

DE GROOTMACHTEN 

Naar insiders beweren zou kardi
naal Suenens de katholieke « groot
machten », zijnde voorlichting, pers, 
film en TV, willen toevertrouwen 
aan Mgr Leclef, 

Nu mag Monseigneur dan al een 
bekwame vent zijn, hij is vooral een 
bekwame franskiljon. 

En de katholieke grootmachten in 
handen van een Antwerps franskil
jon lijkt ons een H. Geest-kerk-ge-
schiedenis in het groot. 

3.400 F BOETE 

Veel vlugger dan dit doorgaans de 
gewoonte is werden dus de twintig 
verdachten die in of rond de Heilige 
Geestkerk hadden geprotesteerd te 
gen de Franstalige sermoenen die a l 
daar werden gehouden, voor de pro
cureur des konings gedagvaard. En 
de straffen die sommigen onder hen 
te slikken kregen waren zeker niet 
mals. De zwaarste rekening beliep tot 
3.400 F boete ! 

Wij herinneren ons in dit verband 
nog zeer goed dat er op de laatste 
zondag van de betogingen een « o n 
bekende » een zware steen uit een 
bovenverdieping op de betogers liet 
neerdonderen. Gelukkig werd er toen 
niemand gekwetst. Maar dit doet e c h 
ter geen afbreuk aan het feit dat we 
zulks als een zwaar vergrijp mogen 
bestempelen. 

We vonden de dader niet op het 
bankje. Toevallig ? 

FRANSE SERMOENEN 

Terwijl in Antwerpen het proces 
tegen de Vlaamsgezinde betogers 

aan de H. Geestkerk bezig was, werd 
bekend gemaakt dat de Franse ser
moenen' in bedoelde kerk worden ge
schorst. 

Dat is al een stap ! Nu er over wa
ken dat deze schorsing tot definitief 
afstel wordt. 

En elders in andere Vlaamse ste
den vooral aan de kust — moge men 
de Antwerpse les begrepen hebben. 

De Kerk gebuiken als klasse- en 
taalstrijdinstrument is een profana-
tie ! 

DE GROTE KOAUTIE 

Het Paasreces is achter de rug en 
de vakantie heeft de heren C.V.P.-
ers en B.S.P.-ers inzoverrc goed ge
daan dat zij met hernieuwde ijver 
aan de slag zijn gegaan. Niet tegen 
de oppozitie, maar tegen mekaar. Op 
de eerste Kamerzitting na het reces, 
verleden dinsdag, hadden ze het al 
duchtig aan de stok over het NILOS 
en de kulturele autonomie, 

Oof de C.V.P, het dan toch meent 
met de kulturele autonomie ? Larie, 
de socialisten kunnen een stok in de 
wielen steken omdat ze leze stok van 
Lefèvre kregen bij het opstellen van 
het akkoord tussen de twee partijen. 

Open brief 

aan Elisabelh von Wittelsbach 

te 

MOSKOU 

Mevrouw, 

Er IS over uw aanwezigheid op de Eén Mei-Jecslcn ie 
Moskou heel wal heibel geweest in de Belgische pers. Gee] 
toe, hel is inderdaad een slant ; een geboren Willclsbach, 
prinses van België, draagster van hel Groot Ere- en Devotie-
kruis van de Soevereine en Mililaire Orde van Malta, Dam?, 
Eerste Klas in de Ridderorde van het Heilig Graj te Jeruzalem 
en tutti quanti, op de eretribune van de Hadenrepubliek. \aast 
de tovaritsji die deslijds Vadertje Tsaar - grote vriend en bond
genoot van poor Utile Belgium - naar de eeuwige jachtvelden 
zonden. De bewering dat er nooit eens iets nieuws onder de 
zon is, bliikt eens te meer een goedkope lengen te zijn 

Ik belwi]]el. Mevrouw, dat gi] op de knalrode plechtig
heid te Moskou de hogergenoemde grootlinten en kruisen'hebl 
gedragen. Ik ben er bijna zeker van dat gi] evenmin uilgepakl 
hebt met een paar andere dekoraties uil uw rijke verzameling: 
de Russische Orde van St Joris, U desli]ds overhandigd door 
een Romanow zaliger gedachtenis, en het Groollinl in de Orde 
van het Rode Kruis van Estland. In het huis van de gehangene 
spreekt men inderdaad niet van de koorde. Gij zijl dus Mos-
kouwaarls gelogen zonder deze en andere attributen van U(Ü 
prinsctsolijke ivanrdfglieid 

Zonder de attribuien, maar niet zondei de spreien, 
Mevi-ouw. Op hel eerste zicht zou uw uitstapje naar het land 
van Borodin en Titov kunnen doorgaan voor een uiting win 
zeldzaam non-konformisme : een dame van koninklijken huize 
met een dergelijke dorst naar schoonheid, naar muzikaal 
kunstgenot dat zij bij het lessen ervan zich niet laat weerhou
den door laag-bi]-de-grondse politieke overwegingen. Die vlie
ger gaat bij nader toekijken helaas niet op. Mi] is nooit geble
ken dat uw kultuurbehoeflen van werkelijke universele aard 
waren. Mij is onder meer nooit gebleken dat de oude en eer
biedwaardige Sederlandse kalluur, die de kulluur is van de 
meerderheid utver vroegere onderdanen, U bovenmate heeft 
geïnteresseerd. Mij is geen spoor bekend van aktieve belang
stelling voor uw eigen kulluur, de Duitse. Uw kulturele en 
artistieke voorkeur schijnt integendeel bepaald te worden 
door een polilieke voorkeur. 

Politieke voorkeur dus en reisjes in het teken daarvan. 
Met onze speciën. Het zou mij geen snars kunnen schelen dat 
gij naar Moskou gaat of met de Kinderlandverschickung naar 
het Earzgebergte of met de Bond van Gepensionneerde Konin
ginnen naar het geriatrisch centrum St Idcsbald indien, 
Mevrouw, gij daarvoor zoudt pulten uil hel spaarpotje dat gij 
in een lang werkzaam leven hebt bijeengegaard. Hel is echter 
zo dat ik en mijn collega's belastingbetalers zorgen voor uto 
treinkaartje en uw vliegluigbiljet. Daarom, Mevrouw, meen 
ik wel dat de plaats van bestemming op dat kaartje of dat 
biljet mij en mijn achtbare collega's wel degelijk aangaat. 

Wij allen doen, Mevrouw, jaar voor jaar de kleine 
inspanning om, uw burgerlijke lijst van vier miljoen te spijzen 
en de grote inspanning om twintig miljard bijeen te brengen 
voor vliegtuigen, tanks en ander huisgcrief dat moei dienen 
om uw vrienden te beletten van bij ons op bezoek te komen. 
Wij eten twaalj maand aan een sluk de koude aap van de 
legerkeuken en als het ajhangl van de I^.A 7.0.-heren te Athene 
Of elders, komen daar binnenkort nog enkele m.aanden bij. 
Kortom, wij leven in een land dal zich voortdurend zeer zware 
en zeer kostelijke inspanningen moet getroosten omdat. 
Mevrouw, uw muzikale Parteigenossen niet al te betrouwbaar 
zijn. 

Of is dat allemaal maar larie ? Is er een andere en slu
were politiek ? Koekjes eten met Franco, thee drinken in 
Berchtesgaden, noten kraken met Kroestsjev, pollekens geven 
aan Kennedy ? Goedstaan met jan en alleman en alleen maar 
denken aan de kontinuXteil tmn de driewerf heilige dinastie ? 
Dat zou, Mevrouw, eens duidelijk moeten gezegd worden, ook 
aan uw verkleefde onderdaan 

dio Gencs. 

m\\ 

IEDER ZIJN WAARHEID 

In de « Post », het zeer fraaie en 
degelijke geïllustreerde weekblad, 
lazen we van de hand van Johan An-
thierens het volgende : 

« Een van onze voorkeurprogram-
mas is het politieke debat « Ieder 
zijn waarheid ». Omdat wij deze uit
zending in ons hart dragen, wil len 
wij het zo volledig mogelijk zien. Als 
de titel werkelijk de lading moet dek
ken moet de Vlaamse televisie vol
gend seizoen eindelijk een stoel voor 
de Volksunie bijschuiven.. . 

Als Vlaamse partij in staat van 
ontplooiing is vooral de Volksunie in 
het politieke debat op haar plaats. 
Als de P.V.V., de minst Vlaanisvoe-
lende partij, die in Vlaanderen on
geveer hetzelfde aantal zetels heeft 
behaald als de V.U. er wel in mag, 
dan is dat een flagrante schending 
van de rechten van een volksgroep 
om de V.U te weren. Of ze moeten 
het programma volgend seizoen in 
« De Driekleur » omdopen 

Het stukje gaat vergezeld van een 
grote foto over de hele breei te van 
de bladzijde met daarop de heren 
« Ieder zijn Waarzeggers » Onder-
sch' i f t : Waar blijft de vierde man? 

Danke Johan. Tussen haak es : uw 
eerste radiouitzendinij over het 
« chanson » was zeer goed. 

V.U. IN ITALIË 

In het Romeinse blad « Il messa-
gero » lazen we een lang artikel on
der de titel « La frontiera linguistica 
nel Belgio rischia di transformarsi in 
barricata — De Belgische taalgrens 
dreigt een barricade te worden ». 

« Nostro corrispondente » in Brus
sel legt daarin uit hoe de toe«tand in 
België eigenlijk is. Hij legt daarbij 
zeer de nadruk op de strijd die thans 
om Leuven is ontbrand, terwijl hij 
uitvoerig uitweidt over de incidenten 
a a n kerken te Antwerpen en te Gent. 

Hij vermeldt de Unione Populare, 
de « Volksunie », als drijvende kracht 
van het federalisme in Vlaanderen. 
Over dat federalisme zegt hij o.m. 
dat het thans reeds strijdobject is 
van miljoenen Belgen. 

Dat « Il Messagero » zijn licht gaat 
opsteken bij anti Vlaamse informa-
toren blijkt over de jammerklachten 
in vérband met Leuven dat zijn in 
ternationale faam zou te danken 
hebben aan het Frans. De juistheid 
van deze unitaristische informatie 
mag blijken uit het feit dat « nostro 
corrispondente » de V.U. 4 mandaten 
in het Parlement toekent. 

Of de buitenlandse kommentaren 
over Belgische tpestanden al dan 
niet objectief zijn, over een ding zijn 
zij het altijd eens : « il federalisme » 
is in opmars. 

BETOGING TE VERVIERS 

Verleden zaterdag betoogden de 
franskiljons in Verviers tegen de aan
hechting van de Voerstreek bij Lim
burg, Niet in massale gelederen zoals 
de Vlamingen maar in zeer miniem 
aantal. Naar schatt ing van deskun
dige waarnemers waren er amper 
1500 manifestanten. Erg pover, vindt 
U niet ? 

Een feit heeft ons bij deze betoging 
getroffen : Vaderlandse verenigingen 
(natuurlijk hoeven die er bij te zijn 
want het Vaderland is weeral eens 
bedreigd) hadden zich bij de stoet 
aangesloten en legden boemen neer 
voor het dodengedenkteken ! Wij 
zien niet zo dadelijk het verband of 
is het misschien dit : Hadden zij de 
bedoeling met deze bloemen een 
laatste hulde te brengen aan het uni« 
taire België ? 

file:///aast
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GILSON NR TWEE 

Deze week zijn in de Kamerkom
missie de besprekingen begonnen 
over het tweede ontwerp Gilson. 

Deze besprekingen zijn voorafge
gaan door een Waalse tussenkomst : 
de C.V.P.- en B.S.P.parIementsIeden 
van het arr. Nijvel zijn aan Gilson 
gaan laten weten dat zij iedere vorm 
van faciliteiten in de drie Waalse ge
meenten, die in het ontwerp Gilson 
zijn voorzien, onaanvaardbaar ach
ten. 

De Walen hebben gelijk dat ze van 
bij de aanvang in deze aangelegen
heid een Itlare toestand wensen te 
scheppen. 

Ter gelegenheid van de afhandeling 
in de Kamer van het eerste ontwerp 
Gilson is reeds gebleken, hoe tegen
over de Waalse vastberadenheid 
Vlaamse toegeeflijkheid stond; de 
naam Verroken zegt in dit verband 
boekdelen. Er zal in de e.k. dagen 
scherp moeten toegekeken worden, 
of ontwerp nummer twee zal bUj-
vende en onherstelbare schade toe
brengen aan de Vlaamse gemeen
schap en de Vlaamse grond. 

De Vlaams-nationalisten zouden 
zich kunnen beperken tot een verse-
noegd gegrinnik bij de overweging 
dat iedere flater van de « groten » 
elektoraal zal betaald worden. De 
toekomst van Vlaanderen is echter 
belangrijker dan iedere elektorale 
overweging : op het rezultaat komt 
het aan en daarnaar zal de Vlaams-
nationale Kamergroep handelen. 

WEST-VLAANDEREN 

De V.U.-opmars in West-Vlaande-
ren blijft triomfantelijk verder gaan. 
Verleden zondag greep in de leperse 
Stadsschouwburg een grote meeting 
plaats, waar het woord werd gevoerd 
door dhr Van der Eist, Wouters, De-
coninck, Jorissen en Lecompte. 

Meer als driehonderd aanwezigen 
woonden deze geestdriftige meeting 
bij. 

In West-Vlaanderen breekt de V.ü. 
thans definitief op een breed front 
door. 

AUDIO-VIZroEN 

In de « Volksgazet » heeft Kamiel 
Huysmans, alle dagen wat ouder 
maar steeds even lucied, een hoofd
artikel gepleegd over de audio-visio-
methode voor het aanleren van ta 
len. In Frankrijk deed men nl. de 
ontdekking dat, door via de T.V. het 
beeld in te schakelen in de taalles
sen, men sneller tot goede rezultaten 
kwam. Huysmans heeft het sisteem 
in Israël leren kennen. 

Daarnaast weet Huysmans mee te 
delen dat men in Noorwegen een kind 
heeft ontdekt dat 6 jaar oud is en 
twee vreemde talen gelijk leert. 
Waarom, zegt Huysmans, wachten 
tot 9 i 10 jaar wanneer op zesjarige 
leeftijd het geheugen al volstaat om 
twee vreemde talen gelijk aan te le
ren. 

Huysmans prijst dus de audio-vi-
sio-metode voor het aanleren van 
Frans vanaf het eerste studiejaar 
warm aan. 

Waaro(m echter wachten tot 80 a 
90 jaar otn het poeder uit te vinden ? 

NOG DE E-3 

Te Amiens werd een voorlichtings
vergadering ingericht, waarop werd 
meegedeeld dat de autosnelweg Pa-
tljs-Brussel klaar zal zijn in 1967. De 
boaw ervan zal — evenals voor de 
B-S — ondernomen worden door een 
femengdc beheermaatschappij. 

Wedden d«t men vlugger van Pa-
rtjs n»Ar Brussel over e«n autosnel-
««f l a l rijden dan T«n Antwwyen 
•Mur K«c4r<|kr 

LENIN 

De op het Rode Plein de 1 Meifees
ten te hebben bijgewoond, is konin
gin-moeder Elisabeth een paar dagen 
bloemen gaan neerleggen op het graf 
van Lenin in het mausoleum aan de 
Kremlinmuur. 

Uit muzikale belangstelling 

NOG TIEN ? 

Op een vraag van onze volksverte
genwoordiger Mr F. van der Eist, in 
verband met de nog gevangen gehou
den incivieken, heeft de minister van 
justitie een dubbelzinnig antwoord 
gegeven. Er kan uit afgeleid worden 
dat er nog slechts tien personen zou
den vastgehouden worden die veroor
deeld werden door de krijgsgerechten 
wegens hun houding tijdens de oor
logsjaren tot een levenslange of t i j -
• • • • • • • • • • • « • • • • • > • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • 

delijke hechtenis. De minister geeft 
de indruk dat er dus maar tien ge
vangenen « wegens oorlogsfeiten » 
meer zouden zijn. De waarheid is 
echter dat er alles bijeen nog 63 inci
vieken in de kerker zitten, maar Ver-
meylen stelt het in zijn antwoord zo 
voor dat er tien gevangenen zijn met 
hechtenisstraffen en verzwijgt de 53 
die gestraft werden met dwangarbeid. 
De man die zich een humanist noemt 
is in werkelijkheid een verdraaier van 
de waarheid en een cipier van ver-
geetputten. 

TAALVRIJHEID 

De « Vrienden van de taalvrijheid » 
te Vilvoorde hebben weer eens een 
pamflet de wereld ingestuurd om de 
goegemeente kond te doen dat zij 
gaat verdrukt worden door de impe
rialistische Vlamingen die van geen 

— 5 
faciliteiten willen weten te Vilvoor
de. Zij doen een oproep tot de bevol
king om de namen te onthouden van 
hen die in de gemeenteraad tegen
stemden bij een motie die faciliteiten 
voorzag voor de franstaligen in die 
gemeente. Zij hebben het verder o v * 
Vlaamse auteurs die boeken mogen 
schrijven of vertalen in het Frans, 
Vlaamse nijveraars die hun produk-
ten in het Frans mogen aanprijzen 
en Vlaamse uitgevers die zich 
rijk maken met Franse boeken te 
drukken ! Het heet dat de gewone 
Vlamingen maar alleen zo veel Frans 
mogen leren als het hen toegestaan 
wordt door hun (meest) tweetalige 
leiders en dat zij het beu zijn door 
die extremistische leiders uitgebaat 
te worden. 

Wij wisten niet dat Geel tegen
woordig in de streek van Vilvoorde 
ligt. 

Slechte voorlichting 

voor Vlaamse jeugd 
Onze volksvertegen

woordiger R. Mattheys-
sens zond volgende brief 
naar het kollege van bur
gemeester en schepenen 
van de stad Antwerpen. 
Dit in verband met erger
lijke toestatrlen aan een 

ook gehandeld over de na
tionalistische partijen 
tussen de beide wereld
oorlogen. Hier is de ont-
wetendheid van de leraar 
beschamend : tot zelfs de 
betekenis van de afkorting 
Verdinaso kent hij niet. De 

schrijvers van uiteenlo
pende strekkingen. 

Tegen 's mans oordeel 
over mijn partij , de Volks
unie, en de kleinerende 
toon waarin het wordt ge
formuleerd, protesteer ik 
scherp. Dat is niet eens 

Grove kwade trouw bij de opvoeding van de jeugd. 

stedelijke normaalschool. 
In de stedelijke Nor

maalschool aan de Pesta-
lozzistraat wordt een cur
sus ia politieke geschiede
nis gegeven. In deze gepo-
lycopieerde cursus wordt 

verklaring van het sukses 
dezer partijen is een uit
ing van bekrompen fana
tisme. De betekenis van 
het nationallisme in deze 
periode wordt totaal an
ders beoordeeld door 

onwetendheid of fanatis
me maar grove kwade 
trouw, onwaardig van een 
opvoeder die geacht mag 
worden in staat te zijn, 
toekomstige leraars te 
vormen In een geest van 

waarheidsliefde en weten
schappelijke betrouwbaar
heid. Hier moest de lesge
ver er niet eens auteurs 
op nalezen, hier volstand 
de gewone waarneming, 
waartoe elke gewone man 
in staat is. 

Naar ik weet is zijn ge
sproken commentaar nog 
tendensieuser dan zijn 
geschrijf. 

In het belang van de 
wetenschappelijke vor
ming en het aankweken 
van de noodzakelijke zin 
voor objectiviteit bij onze 
toekomstige opvoeders, 
verzoek ik U beleefd en 
dringend, maatregelen te 
treffen om deze ergerlijke 
verdraaiing van de ge
schiedenis en de politieke 
werkelijkheid onmogelijk 
te maken. , 

Volksvertegenwoordiger 
R. Mattheyssen stelde vol
gende parlementaire vraag 
aan de heer Segers, Minis
ter van Landsverdediging: 

Het elfde geniebataljon, 
gelegen te Burcht, is een 
eentalig Nederlands korps. 
De drie officieren met het 
hoogste bevel zijn neder
landsonkundig n.1. de 
korpsoverste majoor Gras, 
de tweede in bevel kapi
tein commandant Henri, 
en commandant Eloi. Zij 
staan trouwens in de re
gisters als eentalig Frans 
opgegeven. 

Het spreekt vanzelf dat 
deze toestand de mense
lijke betrekkingen bemoei
lijkt en vertroebelt, en 
bovendien de gevecht
waarde doet dalen 

Naar aanleiding hiervan 
zijn er trouwens herhaal
delijk moeilijkheden ge
weest, vooral met Vlaaan-
se reserveofficieren. 

Met belangstelling sto 
ik uit naar de maatregdMl 
die de heer Ministor « I 
nemen, om deze 
toestand te vert 
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Vlaamse 
landeld over de na-
itische partijen 

de beide wereld-
n. Hier is de ont-
heid van de leraar 
Tiend : tot zelfs de 
lis van de afkorting 
tso kent hij niet. De 

schrijvers van ui1 
pende strekkingen. 

Tegen 's mans ( 
over mijn partij , de 
unie, en de klein 
toon waarin het woi 
formuleerd, protest 
scherp. Dat is nie 

de opvoeding van de jeugd. 

ing van het sukses 
)artijen is een uit-
1 bekrompen fana-
De betekenis van 
tionallisme in deze 

wordt totaal an-
beoordeeld door 

onwetendheid of fj 
me maar grove 
trouw, onwaardig V£ 
opvoeder die geach 
worden in staat t 
toekomstige leraai 
vormen In een geej 
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DE RODE VISSEN 
lm het Zwi tsers blad « Die Weltwoche-» van 27 april 
verscheen onder de titel (( Der Krieg der zwei Prozent » 
een merkwaard ig artikel van Lorenz Stücki waar in de 

steller de kommunis t i sche taktiek ontleedt en tot 
het besluit komt dat de Derde Wereldoor log eigenlijk al 
s inds 15 jaar bezig is. Een oorlog dan die niet gevoerd 
word t met grote legers en reusachtige hoeveelheden ver-
niel ingstuigen, maar waarbij slechts enkelen direkt be
t rokken zijn : de twee procent par t izanen en tegeriparti-
zanen die meestal slechts politiek en af en toe militair slag 
leveren in de grensgebieden tussen de twee grote Blokken. 
De Zwitserse joernalist ver t rekt van de vaststelling dat 
het a tomair evenwicht een wereldkonfl ikt praktisch on
mogelijk maak t . Ook konflikten van begrensde o m v a n g 
'— zoals de Koreaanse oorlog — worden onwaarschi jn
lijker omdat het prakt isch onvermijdelijk is dat ze uit
eindelijk u i tmonden in een a toomoor log . 
Blijft dan nog de « oorlog der twee procent » naar het 
recept van China ' s eigen Clausewitz : Mao Tse Toeng . 

MAO'S PARTIZANENOORLOG 
Guerilla is niet nieuw. Het 

woord stamt trouwens uit de 
Napoleontische tijd, toen de 
Franse legers in Spanje af te 
rekenen hadden met onuit
roeibare partizanenbenden : 
guerilla - kleine oorlog. De 
kleine oorlog is niet te onder
drukken met de gewone mili
taire middelen die in een 
grote oorlog worden aange
wend, omdat hij gehoorzaamt 
aan totaal andere wetten : 
hij zweept de vijandige ge
zindheid van een bevolking 
tot gewapende opstand, hij 
mobilizeert de haat van de 
volksmassas, hij vertrekt van 
een situatie die in de gewone 
militaire opvattingen als ho
peloos zou gelden. De theore
tici van de guerilla zijn dan 
ook in hoofdzaak burgers, 
geen militairen. De eerste 
onder hen was Karl Marx die 
de regelen van de gewone 
oorlogsvoering verwierp en 
die pleitte voor politieke lei
ding en opzweping der mas-
sas, revolutionaire strijdrae-
,thodes en partizanenoorlog. 

Sindsdien hebben de kom-
munisten de partizanenoor
log en zijn speciale metho
diek even nauwkeurig bestu
deerd en beschreven als zulks 
voor de klassieke oorlog ge
schiedde door Clausewits e.a. 
In 1923 beklemtoonde Stalin 
in een belangrijke rede dat o'e 
burgeroorlog slechts kon ge
wonnen worden met hulp van 
europese en aziatische parti
zanenbenden; hij bezwoer 
zijn toehoorders, zulks nooit 
te vergeten. Ook Kroesjtsjev 
is geen leek in de materie; 
hij leidde gedurende de Twee
de Wereldoorlog de partiza
nen die achter het Duitse 
front een strijd voerden die 
van beslissende betekenis is 
geweest bij de uiteindelijke 
overwinning. Hij kon voor 
deze strijd teruggrijpen op 't 
standaardwerk « De Partiza
nenoorlog » dat Mao T&3 
Toeng in 1937 had geschre
ven. Dit boek van Mao heeft 
trouwens school gemaakt bi] 
alle opstanden en revoluties 
sinds de laatste oorlog : zo
wel Grivas op Cyprus als Cas
tro op Cuba zowel het F.L.N. 
als het O.A.S. hebben het ge
lezen en toegepast. 

De leer van Mao laat zich 
samenvatten in enkele grote 

regels. Partizanenstrijd kan 
volgens de Chinees slechts 
kans op succes hebben indien 
de volgende voorwaarden ver
vuld zijn : 
— de strijd moet geleverd 

worden op een daarvoor 
geschikt terrein; 

— de bevolking of althanjs 'n 
deel daarvan moet bereid 
zijn tot aktieve steun; 

— de strijd moet gevoerd 
worden in een politiek 
gunstig klimaat. 

Wanneer deze voorwaarden 
vervuld zijn dan kan, volgens 
Mao, de eerste faze van de 
partizanenstrijd beginnen. 
De partizanen dringen bin
nen bij voorkeur in een poli

deconcentratie om het %olk 
tot de opstand te bewegen. 
De partizanen mogen zich on
der geen enkel beding de 
strijd laten opleggen door de 
vijand; ze bij ven daarente
gen steeds uiterst beweeglijk 
en waken er over dat tegen-
akties in het ijle verlopen. In 
de derde faze is de par t i /a -
nenmacht reeds inzoverre 
aangesterkt dat br^zissen over 

het gehele grondgebied kun
nen worden aangelegd en dat 
de vijand ook op groter schaal 
kan worden aangevallen. De 
vierde faze uiteindelijk ziet 
de omzetting van een parti
zanenleger in een normaal 
leger dat uiteindelijk slag op 
grote schaal levert. 

Voor deze verschillende fa
zen zijn de voorbeelden in de 
recente opstanden legio. Cas
tro in de Sierra is nauwelijks 
hinderlijker dan een mug en 
het duurt maanden vooraleer 
hij kan overgaan naar de 2de 
faze. De Algerijne oorlog was 
in de derde faze van Mao 
toen hij beëindigd werd. Dien 
Bien Phoe blijft het meest 
sprekende voorbeeld van de 
vierde faze. 

Mislukte partizanenoorlo-
gen leren, dat steeds grond
stellingen van Mao's leer 
aangetast werden. Op de Phi-
lipijnen viel de steun van de 
bevolking weg toen de rege
ring de strijd aanbond met 
politieke en sociale hervor
mingen als voornaamste wa
pens. 

« Partizanen, zegt Mao, zijn 
als vissen en de mensen 
rondom hen vormen het wa-

De Special Farces... 

gang in Zuidvietnam. Einde 
van het jaar 1960 vestigden 
zich partizanenbenden van de 
zgn. Viet Cong in het grens
gebied van Zuidvietnam. Ze 
waren binnengedrongen uit 
Noordvietnam. Op een paar 
maanden tij ds wisten ze de 
strijd in de tweede faze te 
brengen : begin 1961 beheers
ten ze 's nachts reeds uitge
strekte delen van het Zuid-
vietnamees grondgebied en 
waren doorgedrongen tot in 
de woudstreek rond Saigon. 
Ze opereerden even later 
reeds in bataljonsterkte. Het 
gunstig politiek klimaat en 
de aktieve steun van een 
deel der bevolking werden 
hen verzekerd door de fouten 
van het regime van Ngo Dinh 
Diem en zijn beschermers, de 
Amerikanen. 

Inmiddels echter was in 
Amerika prezident Eisenho-

OORLOG DER TWEE PROCENT 
tiek en ekonomisch onbedui
dend gebied aan de grens van 
de te veroveren staat. De 2de 
faze is er een van voortdu
rende concentratie en decon
centratie der partizanen-
macht : concentratie om de 
vijand miUtair te bevechten 

ter waarin de vissen zwem
men. Als de temperatuur van 
het water gunstig is, blijven 
de vissen gezond en vermeer
deren ze zich ». 

Sinds twee jaar is een par
tizanenoorlog die als school
voorbeeld kan gelden aan de 

Wentelwieken in Zuid-Vietnam. 
Alles is Amerikaans materiaal. 

wer afgelost geworden door 
Kennedy. De nieuwe prezi
dent kende het s tandaard
werk van Mao en was tot het 
inzicht gekomen dat de ge
bruikelijke Amerikaanse me
thoden slechts naar een fias-
ko konden leiden. De Zeven
de Vloot mocht dagelijks 
over en weer varen voor de 
kust van Zuidvietnam, zulks 
zou de « muggen » in het bin
nenland niet beletten iedere 
dag opnieuw enkele kleine, 
venijnige steken te geven. 
Kennedy stuurde dan ook 
dadelijk een speciale troep 
naar Vietnam, de zogenaam
de Special Forces, die een 
harde militaire en mentale 
partizanentraining achter de 
rug hadden, met de volgende 
opdracht : 

— opleiding der Zuidvietna-
mese troepen voor de par
tizanenoorlog ; 

— ontlastingsaanval door 
partizanengroepen achter 
het bamtaoegordijn naar 't 
Noordvietnamees binnen
land; 

— af kammen der partizanen-
gebieden. Oprichting van 
versterkte dorpen en ver
plichte vestiging van de 
bevolking in deze dorpen. 

Sindsdien verschijnen re
gelmatig in de pers fotos van 
Amerikaanse instrukteurs bij 
het leger van Zuidvietnam; 
het betreft alle leden van de 

Spesial Forces. In de perskon-
ferentie over zijn strijd met 
de U.S.-Steel stipte Kennedy 
terloops aan dat zopas nog 
vier Amerikanen gesneuveld 
waren in Zuidvietnam; he t 
betrof hier leden van de 
naar Noordvietnam opdrin
gende partizanenbenden. En 
tenslotte verscheen zopas in 
de kranten met grote opmaak 
het bericht dat de eerste ver
sterkte dorpen hun bevolking 
hadden ontvangen. De bedoe
ling van deze laatste maa t 
regel is duidehjk; als de par
tizanen vissen zijn in een 
mensenzee dan moet men die 
mensenzee indijken. In het 
drooggekomen gebied moeten 
partizanen uiteindelijk ster
ven, letterlijk als vissen in 
het droge. 

Daarmee is « de oorlog der 
twee percent» in een totaal 
nieuwe faze gekomen : voor 
het eerst worden aan Wes
terse zijde de methoden van 
de partizanenoorlog gebruikt. 
Voor het eerst staan in Zuid
vietnam twee praktisch on
zichtbare legers tegenover 
mekaar die allebei opgeleid 
zijn naar de recepten van Mao 
Tse Toeng. 

De Amerikanse partizanen 
vertrekken echter met een 
dubbele handicap.schreef on
langs nog de Londense «Ti
mes » dat zij behoren tot een 
volk « dat zich niet kan voor
stellen hoe ook eerlijke men
sen kommunist kunnen wor
den *. Deze geestelijke be
perktheid, dit onvermogen 
om tegenover een revolutio
naire idee een konstruktieve 
idee te zetten, is de eerste 
handicap. De tweede is mis
schien nog zwaarder : het 
door de Amerikanen gesteun
de regime in Zuidvietnam 
schept niet het volgens Mao 
zo noodzakelijke gunstig po
litiek klimaat. Mao zelf be
schreef deze handicap : «de 
partizanenoorlog is tot mis
lukking gedoemd indien zijn 
politieke doeleinden niet 
overeenstemmen met de ver
wachtingen van het volk •». 

Het Westen kan uiteindelijk 
de oorlog der twee percent 
slechts vJiftnen als het er t i j 
dig in slaagt, door de nodige 
ingrijpende hervorming over
al aan de peripherie van de 
rode macht de verwachtingen 
der volkeren niet te ontgoo
chelen. Alleen dan zullen de 
Westerse vissen gedijen en 
zich vermeerderen. 

T.v.O. 
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ELISABETH EN CAMILLE 
Beide prominente fig:uren uit de 

Belgische politieke folklore kwa-
nen deze week in he t nieuws. Eli
sabeth, door « Het Volk » de rode 
koningin genoemd, omdat zij de 
kommunistische 1 meistoet te Mos
kou bijwoonde « Camille » Huys-
mang omdat hi j zich TOOT de Ant
werpse gemeenteraad eens t« meer 
liet opmerken als rerdediger der 
franskiljons. Hij beschuldigde te
vens de Volksunie ervan in België 
een « anti-cultuur atmosfeer » te 
willen scheppen. 

Na de rustperiode van Pasen 
komt he t politieke leven weer op 
gang. In de pers kwamen eens te 
meer de verschillende problemen 
ter sprake die de komende weken 
een oplossing moeten krijgen. 
Vooral tegen de oplossing van en
kele Vlaams-Waalse vraagstukken 
l i jn echter geduchte vertragings-
manoeuvers aan de gang. En de 
regering schijnt daa r niet tegen te 
cijn. 

HETBELAMCVAMÜHBIHIG 

Verdenkt er de franstaligen van 
systematisch vertragingsmaneu-
vers idt te voeren en ondertussen 
te ijveren voor een « pari taire se
naa t » alvorens de zetelaanpassing 
weer ter sprake komt : 

« Het bekend worden van he t 
Inzicht der regering om een werk
groep voor de grondwetsherziening 
in het leven te roepen, heeft da-
dehjk een nieuwe kans geboden 
Om nieuwe vertragingsmaneuvers 
uit te halen. We vermoedden, da t 
de franstaligen zich op de proce
dure van de werkgroep zouden 
werpen om de zetelaanpassing te
gen te houden, maa r het blijkt 
zelfs nog erger te worden. Men 
begint aan te dringen, da t ook de 
drie ontwerpen Giilson aan de 
werkgroep zouden voorgelegd wor
den. Natuurlijk, natuurli jk .., dan 
steken ze in de frigo en dan zul
len ze er moeilijk meer uit ko
men. De stelling van de regering 
is, da t de afhandeling van de ont
werpen GUson niet door de in
stelling van de werkgi-oep mag 
worden tegengehouden. Maar we 
vermoeden, da t de regering geen 
enkele positieve inspanning zal 
doen om de behandeling van de 
ontwerpen te bespoedigen, alleen 
m a a r om moeilijkheden met de 
socialisten te vermijden. » 

Red. : De uppercut van 26 maar t 
61 en die van 22 oktober 61 zijn 
blijkbaar al wat vergeten. De he
ren voelen zich stilaan wat gerus
ter . 

Dit blijkt ook het oordeel te zijn 
Tan K. Pauwels in : 

FORUM 

ACADEMIALE 
Hij schrijft in dit algemeen Ne

derlands studentenblad het vol
gende : 

« Het grote rumoer van de re
sultaten der verkiezingen is voor
bij. O v ^ contactname tussen de 
Vlaamse drukkingsgroepen en de 
parlementariërs wordt niet meer 
gesproken, integendeel begint men 
ze openlijk te veroordelen. De 
« Grote » regering Lefèvre-Spaak, 
die de Vlaamse problemen event
jes zou oplossen met een paa r 
wetsvoorstellen, is op het ogenblik 
een koehandel bezig over de con
stitutie van he t Nationaal Insti
tuut voor Lichamelijke Opvoeding 
en de Sport en over de eventuele 
splitsing van het ministerie van 
Nationale Opvoeding en Cultuur, 
waarbij de tegenstelling confessio
neel-a-confessioneel een doorslag
gevende rol speelt. » 

En verder : 
« Zo is er op het ogenblik geen 

sprake van echt regeringswerk of 
adekwaat beleid. Verkiezingen zou
den de regeringspartijen nog er
ger in he t slop brengen. Voor alles 
willen ze dat vermijden en blij
ven zo een marktpolitiek bedrij
ven even con-upt als de vorige re
geringen. 

Het slachtoffer, zoals altijd, is 
natuurli jk de Vlaming die wacht t 
op de vastlegging der taalgrens, 
de zetelaanpassing en de zo lang 
beloofde cultuurautonomie. Met de 
huidige BSP-CVP mentali tei t 
kunnen wij noglang wachten.. » 

Red. : En of ! 
Deze week nog, in het parle

ment, slikten de socialisten h u n 
duidelijke verkiezingsbeloften in
zake kulturele autonomie in, ter
wijl de CVP bereid is inzake taal
grens en Brussel eens te meer 
schandelijk toe te geven in wat 
ons enkel recht is omwille van de 
eenheid en samenhorigheid onder 
Vlamingen en Walen. 

Het Volk 
Dit blad reageerde op de scher

pe afwijzing van alle faciliteiten 
door de Waalse parlementairen 
uit het arr . Nijvel, en hoe ! 

« Wij herhalen nogmaals op de 
meest ondubbelzinnige en nadruk
kelijke wijze, en wel wetende da t 
wij ter zake de mening van de 
ganse Vlaamse bevolking getrouw 
zijn, da t er geen enkel Vlaming 
is, die er uit eigen beweging aan 

denkt faciliteiten op te leggen in 
welke Vlaamse of Waalse gemeen
te ook. » 

(De Vlaamse bevolking is er ra-
dikaal TEGEN, n.v.d.r.) 

« Indien wij zekere faciliteitten 
in bepaalde taalgrensgemeenten 
of randgemeenten der Brusselse 
agglomeratie aanvaard hebben, 
dan is he t tütsluitend om de frans
taligen ter wille te zijn. » 

Nochtans tegen de wil in van 
gans he t strijdende Vlaanderen. 
N.v.d.r.) 

« Aldus, indien de franstaligen 
de afschaffing van alle facilitei
ten wensen, dan zijn wij volkomen 
bereid da t voorstel te aanvaarden. 

Er is echter iets, da t wij niet 
en nooit aanvaarden zullen en dat 
is : faciliteiten voor franstaligen 
in Vlaamse gemeenten zonder fa
ciliteiten voor vlaamstaligen in be
paalde Waalse gemeenten. 

Wij willen he t de Walen gemak
kelijk maken Zij mogen kiezen. 
Maar zij zullen niet kiezen voor 
zich zelf alleen doch tevens ook 
voor ons. En de regel welke zij 
zullen kiezen voor WaiUonië zal de 
regel zijn voor Vlaanderen. » 

Bed. : Een typische lamme-
goedzakhouding. De Walen mogen 
kiezen. /Willen zij in enkele van 
hun gemeenten faciliteiten toe
s taan (waar niets van in huis 
komt, da t weet ook « Het Volk ») 
dan zijn wij bereid hen facilitei
ten te verlenen in een ganse reeks 
van onze gemeenten (en dat bete
kent op langere termijn het defini
tief verlies ervan, ook dat weet 
« Het Volk ».) 

Welnu, de Walen zijn tegen fa
ciliteiten en zij strijden voor hun 
mening. Ook alle strijdende Vla
mingen zijn er tegen en zij lieten 
di t herhaaldelijk blijken. « Het 
Volk 1) verdedigt dus alleen het 
s tandpunt van de unitaristisch 
gerichte Belgen. <( Het Volk » en 
de CVP brengt de moed niet op te 
strijden voor een rechtmatige eis 
van het Vlaamse volk. 

Standaard 
Verleden zaterdag schreef (( Het 

Volk » een scherp artikel over de 
houding van Koningin Elisabeth. 
Ook andere kranten maakten er 
een zaakje van. 

« De Standaard » reageerde 
daarop als volgt : 

« Sommige katolieke kranten 
protesteren heftig tegen de aan
wezigheid van koningin Elisabeth 
op de 1 mei-betoging te Moskou. 
« Het Volk » spreekt zelfs van een 
« vernederende exhibitie ». Het 
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blad meent dat de koningin he t 
slachtoffer is van kliekjes kommu
nistische vrienden en besluit als 
volgt : « De koningin moet op de 
meest doelmatige wijze worden 
beschermd tegen de kommunisti
sche zwendelaars die haa r de ene 
dwaasheid na de andere doen be
gaan. Wij hopen da t de regering 
eindelijk beseft dat het hoog tijd 
wordt haa r volle verantwoorde
lijkheid op te nemen in deze pijn
lijke en op de duur beschamende 
aangelegenheid. » Het valt ons 
moeilijk die kommentaar van on
ze konfrater helemaal te onder
schrijven. Wij menen inderdaad 
dat het nogal goedkoop is te bewe
ren, dat de koningin « een onno
zel werktuig van de kommtmisti-
sche propaganda » zou zijn. De 
oude dame weet o.i. zeer goed wat 
zij doet en zij is evenmin het 
slachtoffer van de rode propagan
da als van haar hoge ouderdom. 
De gewezen koningin Marie-José 
sympatizeert op dit gebied ten 
volle met haar moeder en bege
leidde haa r trouwens op haa r reis 
naa r kommunistisch China. De 
waarheid is veeleer dat ons ko
ningshuis verdeeld is in een link
se en een rechtse vleugel : het is 
bijna of een ijzeren gordijn de 
geesten op het Paleis scheidt. De 
sympatic van koningin Elisabeth 
voor alles wat uiterst links en vrij
zinnig is, dateert niet van giste
ren. . 

Wij menen da t net geval niet 
mag worden overdreven. Toen de 
h. Wigny, een van de top-figuren 
van de Christelijke Volkspartij, 
minister van buitenlandse zaken 
was, liet hij zijn zoon studeren 
aan de universiteit van Moskou : 
daar is toen in de CVP-pers niet 
tegen geprotesteerd. Wij geven 
grif toe dat de vergelijking mank 
loopt, maar zij is toch het over
wegen waard. « Het Volk » zegt 
da t he t de Vlamingen pijn doet 
dat « hun » koningin verbroedert 
met kommunistische tyrannen. 
Wij menen veeleer dat het de 
Vlaamse mensen koud laat De 
koningin heeft zich nooit biezon-
der populair weten te maken in 

Vlaanderen. Zij heeft zich bij 
voorkeur voor de Franstalige ge
meenschap geïnteresseerd en de 
Vlamingen links laten liggen Wij 
menen daarom dat men best niet 
teveel aandacht schenkt aan het 
doen en laten van de oude dame. 
Het zou trouwens, In 't algemeen, 
veel gezonder zijn, indien men al 
die koningen, prinsen en prinses
sen wat minder ernstig wilde ne
men. >̂  

YöLKSGAZg^ 

In deze Antwerpse socialistische 
kran t gaf Leo Picard zijn geken
de anti-federalistische beschou
wingen ten beste. 

INDIEN U GE£N VERKOPER IN UW OMTREK KENT STUUR ONS EEN KAARTJE 
EN WE ZENDEN U HET ADRES VAN DE DICHTST BIJGELEGEN VERKOPER. 
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Hij vreest nu dat het grootste 
federalistische gevaiar uit de iWaal-
se hoek komt. Om dit te bezweren 
geeft hij de Vlamingen de raad 
niet aan te dringen op de zetel
aanpassing. Zelfs « Volksgazet i> 
is het met die bedenkingen niet 
helemaal eens. 

« Maar de Walen voelen zich 
bedreigd, zal men zeggen. Er moet 
toch iete gedaan worden. Goed, 
laat ons dan alvast beginnen met 
niet aan te dringen op zetelaan
passing, waar we zelf overigens 
niets aan hebben en wat de Wa
len alleen maa r zou op stang Ja
gen. Dat de wet die aanpassing 
zou eisen is een argument zonder 
waarde. In ieder geval is het 
voortbestaan en de verdere zuive
ring van de democratie voor Vla. 
mingen. Walen en Brusselaars de 
hoogste wet. 

Wij kunnen nog meer doen voor 
de Walen. Wij kunnen alle moge
lijke garanties geven tegen de 
vorming van een Vlaamse minder
heid in Wallonië. De Vlamingen 
zelf, die naar het Walenland uit
wijken hebben voor alles het 
recht niet behandeld te worden 
als de voorposten van een belache
lijk Vlaams imperialisme maar als 
mensen, die er belang bij hebben 
zo spoedig mogelijk normaal aan. 
het door hen gekozen milieu aan
gepast te worden. » 

Red. : Ook Leo Picard is blijk
baar bereid ALLES toe te geven 
om het unitarisme te redden. Zelfg 
demokratische beginselen waar hij 
zo graag mee schermt. 

De Linie 
« Het aprilnummer van het 

maandblad « Etudes », uitgegeven 
door de Franse Jezuïten, publi
ceert onder bovenstaande titel 
een zeer interessante bijdrage 
over de kleinhandel in voedings
waren. Terwijl in de Verenigde 
Staten slechts tien personen per 
duizend tewerkgesteld zijn om de 
voedingswaren aan de vrouw te 
brengen, zijn er nog negentien per 
duizend in Pi'ankrijk. Naar schat
ting werden cle voedingswaren 
reeds in 1960 voor 60 % verkocht 
in de Amerikaanse supermarkten, 
die zich sedert de oorlog op fan
tastische manier hebben verme
nigvuldigd : 400 in 1945, 16.000 in 
1952; 30.000 in 1959 De Franse 
deskundigen hadden wel verwacht 
da t een gelijkaardige ontwikkeling 
zich zou voordoen In hun land, 
maa r terwijl zij in 1959 voorzien 
hadden dat er twee jaar later 30 
supermarkten zouden zijn, werden 
er feitelijk 108 opgericht. H. de 
Farcy, de auteur van het « Etu
des »-artikel, meent nochtans niet 
dat het in .Frankrijk dezelfde 
vaar t za! nemen als in de States 
hoewel er sinds 1954 ieder jaa r 
3.000 kruidenierswinkels gesloten 
worden. Kleinhandelaars die, zo
als reeds vee! gebeurt, zich groe
peren, kunnen zich best handha
ven. » 

Red. : De PVV wil duiienden 
middenstanders door haa r dema
gogie verlokken. Zij is nochtans 
de parti j van het grootkapitaal. 
Het volstaat soms even over de 
grenzen te kijken om te «ien waar 
de grote vijanden zitten van de 
kleine middenstander; bij de kar 
pitalistische geldmarkten of bij 
de arbeiders- en bediendenorgani
saties. 

F.M. 
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B INNEN de oude s tenen van de A n t w e r p s e muzea, waar 
het naar boenwas en andere reinigingsmiddel en riekt, 

kun t ge nog van die schilderijen vinden die U doen wa
ter tanden, die U met een ruk verplaatsen in een andere 
tijd. De middeleeuwen worden weer levend, A n t w e r p e n s 
gouden eeuw spreidt haar r i jkdom uit . Log ui tz iende 
p la tbodems met ruwe vierkante zeilen en snelle korvelen 
glijden over de Schelde. Tussen de t rapgeveldekors l iggen 
kleine s temmige kaaitjes : een en al bedrijvigheid. De 
•rijkdommen uit alle's Heren landen worden hier uit de 
scneepsbuiken gehaald, de bui ldragers zweten onder het 
gewicht van h u n last. De opslagplaatsen worden ei-vol 
gestapeld. De zon speelt over dit tafereel, in mat te w a r m e 
kleuren gepenseeld. 

Paardendeken 
beheeri 
legenvsroordig 
aulo' s 
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HAVEN - NATIES STAMMEN 
VAN OUDE VLAAMSE GILDEN 
• Naties 

Er is nog maar zeer weinig 
meer te zien van dergelijke 
hoekjes. De meeste zijn ver
dwenen en de kaaitjes wer
den gedempt. 

Maar als een levende ge
tuigenis van de grootheid en 
de macht der gilden uit die 
tijd kan men te Antwerpen 
het Hessenhuis nog bewonde
ren. Dit prachtige gebouw, 
thans veel bezocht doordat 
er tentoonstellingen in ge
houden worden, is ontstaan 
in de tijd van de Hansa, het 
verbond van verschillende — 
zowel Vlaamse als Duitse en 
Engelse — steden. Het werd 

gebouwd door de Hessen-na-
tie op dit ogenblik nog 
steeds de machtigste Ant
werpse natie, opgericht in 
1509 wat voor enkele jaren 
aanleiding gaf tot het vieren 
van de 450ste verjaardag. 

• 
REPORTAGE 

door 

Staf de Lie 

En daarmee zijn wij be
land op het terrein van de 
naties, praktisch de enige 
vorm van gilde-vereniging 
die er in Vlaanderen nog be
staat. Inderdaad, de naties 
— alhoewel in de moderne 
tijd officieel geboekstaafd als 
samenwerkende of naamloze 
venootschappen, — zijn nog 
volledig ingericht zoals de 
gilden uit de geschiedenis
boekjes en dat is meteen het 
bewijs dat de zoveel eeuwen 
oude demokratisch-Vlaamse 
instellingen ook ten huldigen 
dage genoeg levenskracht 
bezitten om op voorbeeldige 
wijze de goede gang van za
ken in de Antwerpse haven 
— althans op hun terrein — 
te regelen. 

• Dekens 

Een natie is dus een sa
menwerkende maatschappij 
in de werkelijke zin van het 
woord, want iedere aandeel

voor het laden en lossen van 
binnenschepen, spoorwagens, 
vrachtwagens, enz... dat zij 
eveneens optreden bij het 
nemen van stalen, het tol-
onderzoek en de bewaking 
van de goederen... Nauw ver
want met de naties (sommi
ge grote naties omvatten 
zelfs deze werkzaamheden) 
zijn de stouwers, de kunste
naars van het scheepsladen. 
De goederen worden door 
hen derwijze geladen dat er 
geen gevaar bestaat voor het 
in beweging geraken van de 
vracht tijdens de vaart en 
dat ook niet de kans gelo
pen wordt dat goederen be
stemd voor een nabijgelegen 
haven, gans onderaan in 
het schip verzeild geraken 
waar zij onbereikbaar zijn. 
Wat er eerst uit moet, moet 
er laatst in is de leuze van 
de Antwerpse stouwers. 

Wij hebben met verschil
lende natiebazen te Antwer-

sen ingevuld worden » zegdo 
ons een natieman. 

Maar al te dikwijls is het 
nodig dat materiaal reeds de 
dag vóór men het moet ge
bruiken, wordt aangevraagd, 
dat alles brengt vertraging 
en verlies van tijd met zich. 

Te Antwerpen zijn er een 
drietal soorten naties : de 
water- de hout- en de graan-
naties. De eersten zijn de ge
wone bedrijven die allerlei 
goederen behandelen, de 
tweede zijn gespecialiseerd in 
het verwerken van hout. Ge 
moet maar eens aan de dok
ken gaan zien, welke staaltjes 
van stapelkunst deze mannen 
kunnen geven. De derde soort 
houdt het bij granen en be
zigt hiervoor in het algemeen 
de oliefantschepen die men 
graanzuigers heeft genoemd. 

AI bij al zijn de naties zeer 
tipische bedrijven en het is in 
de vroege morgenuren te Ant
werpen een voor de buiten
staander opwindend gezicht 

VERKIEZINGEN GEBEUREN NOG 
MET WITTE EN ZWARTE BONEN 

houder moet ook werken. Zij 
staan onder het gezag van de 
hoofddeken gekozen door de 
natiebazen voor de duur van 
een of drie jaar. Deze ver
kiezing gebeurt nog op de al
oude wijze mei witte en 
zwarte bonen, naargelang de 
kleur een neen- of ja-stem. 
De werkdeken verdeelt het 
werk onder de kantoordeken, 
de vervo.erdeken (vroeger 
paardendeken) enz... 

De werkzaamheden van de 
naties omvatten over het al
gemeen het vervoer, de be
handeling en de opslag van 
goederen, alsook het wegen 
en meten. Dit brengt met 
zich dat de naties instaan 

pen gesproken. In hun be
drijven moet er hard ge
werkt worden van 's morgens 
vroeg. « Te half zeven sta ik 
gewoonlijk reeds in de bres » 
vertelde ons een van hen. 
« Er zijn hoogten en laag
ten, dat brengt de haven mee» 
« maar over het algemeen 
mogen wij van de Antwerp
se naties en stouwers zeggen 
dat ze hun stiel kennen ». 

• Adminis t ra t ie 
Wat ons is opgevallen, was 

de klacht over de traagheid 
van de administratie der 
stadsdiensten. « Om een 
kraan of een zuiger te huren 
moeten er bergen paperas-

al die natiewagens, die loeien
de trakteren en de ratelende 
kranen te zien starten met 
bestemming naar de haven : 
een sliert van ijverige mieren 
die aan het werk gaan. Spij
tig genoeg zijn de zware olie-
fantgrote paarden, die vroe
ger zo talrijk waren aan de 
« dok », op acht na verdwe
nen. 

Inderdaad de Noord-na
tie heeft nog acht bonkige 
natiepaarden, die meestal ge
bruikt worden bij het ver- , 
schepen .van katoenbalen en 
die gehouden worden om toch 
nog een restje van de schil
derachtige «goede ouwe tijd» 
te kunnen bewaren. S.D.L. 
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ALARM IN DE POLDER V A N 
pOLDEBBESTUREN zijn openbare instellingen, in-

gesteld met het oog op de instandhouding, droog
legging en bevloeiïng van de ingedijkte gronden die 
op de zee en de aan het getij onderhevige waterlopen 
zijn veroverd. De grote Veurne-Ambachtse Polder 
waarover wij het hier hebben strekt zich uit over 31 
gemeenten op het linkeroevergebied van de IJzer en 
heeft een oppervlakte van 33.500 ha. Het polderbe-
stuur staat onder beleid van de algemene vergadering 
die al de eigenaars en boeren van meer dan 5 ha 
omvat. In dit geval gaat het hem om 865 rechtsgel-
digen. Het polderstuur heft de geschotten, een zeker 
bedrag dat iedere grondbezitter per ha dient te beta
len als bijleg In de onkosten die gemaakt worden bij 
de onderhoudswerken tot het instandhouden van de 
Polder. 

Reportage 

door 

Staf de Lie 

en onze 

bijzondere 

medewerker 

^ V E R de toestand op vsraterbouwkundig gebied in de 
Westhoek, is er indertijd reeds een bijdrage in ons 

blad verschenen. Inderdaad is de strijd tegen de overstro
mingen — vooral tijdens de winter — daar nog steeds 
aan de orde van de dag. Deze strijd wordt in de eerste 
plaats gevoerd door de polderbesturen met behulp van 
toelagen, waarmee de overheidsdiensten gedeeltelijk in 
de kosten tussenkomen. Dit brengt met zich dat ook de 
Polderbesturen — hoewel van oudsher autonoom — ge
deeltelijk onder de invloed staan van politiekers allerhan
de, die als zij er in slagen een belangrijke bestuursfunktie 
te bemachten, hierdoor vat krijgen op een heleboel 
mensen. Wij hebben reeds vroeger aangetoond — ter ge
legenheid van de noodlottige overstroming te Overmere 
en omstreken —- tot wat de onkunde van dergelijke poli
tiekers aanleiding kan geven. 

wicht (159 voor, 33 tegen) tot 
het behoud in funktie van de 
ontvanger - griffier besloten; 
met dien verstande dat dhr 
Sobry, voorafgaandelijk bij 
de gouverneur was aangelo
pen om dit punt op de agen
da te brengen, met de hei
melijke bedoelingen hier
onder afgeschetst. 

Het ligt buiten kijf dat ie
dereen zich hierom verkneu
kelde : kapitulatie, geestige 
toespelingen, baantjeskwes
tie in het water gevallen, 
kortom, vreugdevolle gebeur
tenissen waar de toehoorders 
nog lang aan terug zouden 
denken. 

Hiertoe werd op de goed
gunstige medewerking van 
de provinciegouverneur en 
van de minister van Land
bouw een beroep gedaan. 

Aldus, werd de in functie 
zijnde ontvanger-griffier uit 
zijn ambt ontzet om reden 
dat deze de leeftijdsgrens 
van 65 jaar had bereikt en 
dat de minister, spijts een 
beroep bij de Raad van State 
door de algemene vergade
ring van 19 september 1961 
aangetekend (113 stemmen 
voor, 13 tegen), weigerde het 
mandaat van de titularis met 
vijf jaar te verlengen. 

nende hand te staan werd de 
senator eens te meer in zijn 
hooggespannen verwachtin
gen teleurgesteld. 

Het eind van het lied was, 
dat, niet de neef, maar wel 
de kandidaat, door het pol-
derbestuur vooropgesteld en 
gesteund, het haalde met 
215 stemmen voor en 125 te
gen. Een sisser van belang 
dus voor oompje. 

• Gevolgen 
van de bemoeiingen. 

De overheidsbemoeiingen, 
door senator Sobry uitgelokt, 
en hun gevolgen voor de 

Iets dergelijks is gebeurd 
In de grote Veume - Am-
bachtse Polder, waar sena
tor Sobry zijn slag trachtte 
thuis te halen. Dank zij de 
krachtdadige houding van 
een belangrijke groep land
bouwers is deze senator ech
ter niet in zijn opzet ge
slaagd, hoewel door zijn be
moeiingen een andere kink 
In de kabel is gekomen waar
door veel schade zal berok
kend worden aan de water
bouwkundige werking in de 
streek van Veurne-Ambacht. 

Iedereen in de Westhoek 
weet dat dhr Sobry met het 
probleem van de waterzieke 
gronden kwistig weet om te 
springen en dat hij zich 
heeft ontpopt als een mees
ter in de kunst van pompen 
en saneren. 

Zeker, weet hij elke gele
genheid te baat te nemen 
om, hieromtrent, in de lokale 
persbladen zijn eigen lof te 
zingen. 

Plannen maken is gemak
kelijk, maar ze uit te voeren 
valt soms niet mee. 

• Pompstation 
kan water niet baas. 

Het pompstation van de 
Woumense Polder, waarmede 
hij destijds zo hoog heeft op
gelopen, kon in het najaar 
van I960 het overtollige neer
slagwater niet verwerken en 
moest noodgedwongen stilge
legd worden. De Polder liep 
onder water, tot schade en 
ergernis van de aldaar met 
zware geschotten gekwelde 
landbouwers. Men spreekt er 
van 450 F de ha. 

« Rietbosch » en « Bazelae-
re » in de Grote Westwate-
rüig, alwaar eveneens onder 
het impuls van dhr Sobry sa-
neringswerken worden uit-

VEURNE AMBACHTSE 
gevoerd, zuchten onder een 
belastingsdruk van 1.150 P 
per ha. 

Maar de zaak begon danig 
spaak te lopen toen hij het 
waagde de knuppel in het 
hoenderhok van de Noordwa
tering van Veume (thans 
Grote Veurne - Ambachtse 
Polder geheten) te werpen, 
waar het watergeschot tegen 
60 F de ha wordt aangehou
den. 

Rond de algemene verga
dering, door de Noordwate
ring op 7 maart 1961 bijeen
geroepen kwam heel wat om 
het hoekje kijken. 

Dhr Sobry en een partner 
uit Hulskamp zouden het de 
Watering lastig maken en 
hun kansen wagen om aldaar 
ook, bij wijze van een ver
hoging van het watergeschot, 
de toestand gezond te maken 
en, op de koop toe, twee uit
tredende doch herkiesbare 
bestuursleden overboord te 
gooien. 

• Baantjeskwestie 

in het water 

Beide indringers stelden 
hun kandidatuur om als ge
zworenen op te treden. Daar-
<3ij kwam eerst de volle 
kracht op de kabel, die met
een afknapte. 

Aanvoelende uit welke 
hoek de wind blies, kwamen 
de aspirant-gezworenen al
ras tot het besluit nog, voor
afgaande de stemming, hun 
kandidatuur in te trekken. 

Daarenboven, werd ook bij 
deze vergadering met een 
verpletterend stemmenover-

GOEDE GANG VAN ZAKEN BEDREIGD 
• Gouverneur en minister 

van landbouw 

in gedrang. 

Er is een dikke huid nodig 
om tot tweemaal toe zich in 
het openbaar te laten te
rechtwijzen. De eerste tegen
valler zou hem dan ook niet 
beletten, andermaal, bij de 
kuddemensen van de lokale 
boerengilden, zijn politieke 
invloed te laten gelden om 
zijn uit Kongo teruggekeer
de neef, als ontvalnger-grif
fier, bij de Grote Veurne-
Ambachtse Polder binnen te 
loodsen. 

Zo bleek alles in kannen 
en kruiken om de neef in de 
zadel te zetten. 

Acht dagen lang liepen de 
senator en zijn kandidaat, 
Veurne - Ambacht af om er 
volmachten te bemachtigen 
en stemmen in de wacht te 
slepen. 

En de 24ste april jl. zou de 
beslissing vallen. De verga
derzaal liep vol. Onnodig te 
zeggen dat de senator en 
zijn kliek geïmproviseerde 
volmachtdragers, bestaande 
grotendeels uit bloedverwan
ten van de « would be » ont
vanger-griffier bij de pin
ken waren. 

Ofschoon hij er terdege 
van bewust was aan de win-

landbouwer, dienen van na
derbij bekeken te worden. 

Het staat ontwijfelbaar 
vast dat door zijn besluit van 
19-7-61 de minister van 
Landbouw de werking en het 
initiatief van de Polder, zo 
op nationaal als op interna
tionaal plan, aan banden 
legt. 

Door de in functie zijnde 
ontvanger-griffier, uit zijn 
ambt te ontzetten wordt het 
gehele werkplan van de Pol
der, erop afgestemd het re
gime van de door de natuur 
ingestelde waterbeweging in-i 
tact te houden en verder uit 
te bouwen, verijdeld. 

(vervolg blz 11); 

De streek van Veur
ne-Ambacht is een 
en al Poldergebied, 
dikwijls onder de zee
spiegel gelegen. Het 
is het land van de 
moeren met de tipe-
rende <i wielen » en 
de knotwilgen. 
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V.M.O. AALSX 
Kopen brengt onkosten ! Help 
ons onze V.M.O. auto af te 
betalen en kom naar ons eer-, 
ste « V.M.O. Dansfeest » op 
26 mei te 8 uur in de zaal « De 
Kalvaar » te Voorde. 
Inkom : burgers 30 F ; studen
ten 20 F. 

V.M.O. leden gratis. 
Orkest « The Starlets » Tom
bola en andere attracties ! 
Alle Vlamingen zijn hartelijk 
welkom ! 

KANTON ZANDHOVEN 

Grote federale meeting be Broe-
chem op woensdag 30 mei. 

Voorzitter : Prof. Paelinckx, 
schepene Brasschaat. 

Sprekers : Van der Eist en Toon 
van Overstraeten. 

AALST DENDERMONDE * 

Vakantie in Duitsland. 
Een 50-tal kinderen van 7 tot 17 

jaar uit Aalst, Dendermonde en 
omgeving worden in de gelegen
heid gesteld een 12-daags verlof 
door te brengen in Erbach, mid
den het heerlijke Odenwald, waar 
eij van een kosteloos verblijf zul
len genieten in Duitse katolieke 
gez'nnen. 

Tegelijkertijd zullen Duitse kin
deren als uitwisseling in onze be
trokken Vlaamse katolieke gezin
nen verblijf houden. 

Plaatselijk worden, zowel in Er
bach als in Dendermonde-AaJst, 
een 2-tai kosteloze uitstappen voor
zien per toerauto. 

Voor Duitsland is de verant
woordelijke de Z.E.H, deken Ru-
dershausen van Erbach; voor Den-
dermonde-Aalst is het Mevr. A. 
Vervliet, Visstraat 18 te Dender-
belle, tel. 052-232 37, aan wie de 
aanvragen zo spoedig mogelijk 
dienen gericht. 

Inschrijvingsformulieren worden 
ïia aanvraag toegestuurd. Alleen 
de reiskosten dienen 6etaald. Deze 
bedragen 220 F per kind 

Vertrek uit Dendermonde-Aalst 
o 6 juli; aankomst Duitse kinde
ren op 7 j\ïli. Terug Vlaamse kin
deren 18 jall; vertrek Duitse kin-
ders 19 Juli. Verdere mededelin
gen worden persoonlijk en tijdig 
verstrekt. 

BERINGEN 

Ia het Neen Gilson-offensief 
komi kanton Beringen aan de 
behrt op zaterdag 12 mei a.s. te 
20 uur. 

Deze openbare vergadering vindt 
'plaats bij Prederix Leon « Hotel 
Leana », Stationstraat 110, Voort 
Zolder. 

Sprekers : De Graeve, Cole-
mont. Van Overstraeten en Wim 
Jorissen. 

Voorzitter : Frans Wyckmans. 
We hopen op een talrijke be

langstelling, 

B:-:LLEGEM 
Dank aan onze nieuwe, flinke 

kracht, kd " Van Wayenberghe, 
staal Bellegem aan de spits inza
ke leden en abonnementen-wer
ving. Er werd overgegaan tot de 
stichting der afdeling. 

Wie komt nu aan de beurt ? 

GENT 
Naar Eeklo. 

Op zondag 27 mei om 10 uur eer
ste grote volksvergadering in zaal 
de Oercel te Eeklo, met als spre
kers Fons van Holderbeke, Dr L. 
Wouters en algem voorzitter Fr. 
van der Eist. 

Gezamenlijk vertrek te 9 uur 30 
aan de Roeland. Leeuwenvlag op 
de auto's. De plaatselijke werkers 
te Eeklo verwachten U 

" G I S T E L 

Het Oskar Dekeyserfonds doet 
een warme oproep aan alle goed
menende Vlamingen, om aan dezes 
nagedachtenis deel te nemen. 

Er wordt voorzien voor zondag 
24 juni e.k. : 

Om 10 uur : Plechtige Hoogmis. 
Om 11 uur : Kringvorming en 

onthulling van het Heldenhulde-
montanent waarbij : 

Toespraak door dhr. Jef Van-
overstraeten over Leven en Ver
diensten van de afgestorvene als 
Kristen en Vlaming. 

Optreden van het zangkoor « 't 
Lijsternestje » Eek'o dat aange
paste zang zal uitvosren. 

In de namiddag om 15 uur : 
Opening van het Oskar Dekeyser-
pad. 

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

13 mei : Openluchtmeeting 8 
uur 15 te Sleidmge en 9 uur 45 te 
Evergem, vertrek Roeland 8 uur 
15. 

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

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

Na de meetings telkens kolpor-
tage in de onderscheiden gemeen
ten. 

« GUSTJE PEELAERTSHERDEN-
KING » op 13 mei 1962 te Herent-
hout. 

Om 11 uur : H. Mis, opgedragen 
door Z.E.H. Pastoor De Laet, 

Kanselrede door E.P. De Laere 
o.p. 

Aan het orgel Meester Arm. 
Preud'homme. 

Tijdens de H Mis zmgt de so
praan Mevr. Voet-Cools 

Na de H. Mis op het kerkhof : 
Onthulling van Heldenhuldezerk, 
geschonken door de vrienden van 
Gustje 

Om 14 uur in de Zaal Lux te 
Herenthout : Volksakademische 
zitting, afgewisseld met zang en 
spreekbeurten. 

Het einde wordt voorzien tegen 
17 uur 

Er zijn in het lokaal Lux be
legde broodjes '^n koffie te ver
krijgen. 

Wij hopen dat uit alle hoeken 
van het Vlaamse Land de Vlaam
se Oud-Strijders en simpatisanten 
op 13 mei zullen aanwezig zijn te 
Herenthout om hulde te brengen 
aan die eenvoudige volksjongen 
die zoveel leute en strijd'ust heeft 
gebracht in alle middens. 

Stortingen kunnen nog altijd ge
daan worden en worden in dank 
aanvaard hoe gering ook. 

Het Gustje Peelaertskomitee 
dankt nu reeds langs deze weg de 
velen die reeds hun steentje heb
ben bijgedragen. 

GROOT-BIJGAARDEN 
De tweede zaterdagnamiddag-

tocht met verkoop van ons blad 
groeide in Groot-Bijgaarden uit 
tot een verhoogd sukses. Nog meer 
jongeren hadden de oproep om 
aan deze tochten deel te nemen 
beantwoord en bereikten een ge
middelde van tien nummers per 
man. De rampzalige gevolgen van 
de door de imitaristen gevolgde 
bouwpolitiek rond het Brusselse 
konden in deze gemeenten goed 
bespeurd worden. Er wonen daar 
in volle Vlaamse land franskiljons, 
die openlijk verklaren dat ze « te
gen » de Vlamingen en hun taal 
zijn. We noteren htm adres en 
zullen hun later een kaartje enkele 
reis naar Wallonië helpen bezor
gen tenzij ze vroeger konsekwent 
worden en vrijwillig gaan wonen 
daar waar ze thuishoren. 

KORTRIJK (arrondissement) 
De werftochten, even onderbro

ken door het paasverlof en de 
openbare meetirig te leper, wor
den hervat op zondag 13 mei a.s., 
te Moorse'.e. 

Vergadering aan de kerk om 
8 uur 45 voor vervoer. Tel. 109.37-
109 85-420.70-220.83. 

Na de hoogmis, openbare voor
lichtingsvergadering, aan de micro 
de w.n. arr. voorzitter, Bert van 
Maldergem 

LIER 
Op zaterdag 19 mei, groot ge

zellig samenzijn ingericht door de 
Vlaamse Kring Lieve, te 20 uur in 
de feestzaal « De Hoorn » Koning 
Albertstraat 8, te Lier. 

De feestwijzer vermeldt " 
1) Projektie van de film over 

de Mars op Brussel en de inciden
ten aan de H. Geestkerk te Ant
werpen. 

2) Koffietafel met kouae scho
tel ol kip. 

3) M u z i ^ door he t orkest Wie
ner Oafé Schrammen. 

4)To«nbola. 
Bijdrage in de onkosten : 30 P. 

Inschrijving te zenden aan de 
heer Edgar Bouwens, Eeuwfeest-
laan 163, Lier of rechtstreeks in 
lokaal Den Hoorn, tel. 70.23.64. 

Alle nationalisten van he t arron
dissement worden verwacht. 

MECHELEN 

Op zondag 27 mei te 10 uur : 
plechtige overhandiging van de 
arrondissementsvlag door par t i j 
voorzitter Frans Van der Eist, 
voor he t lokaal Opsinjoorke, op 
het kerkplein Daarna optocht van 
de muziekkapel doorheen de stra
ten van de stad, en kolportage 
met de medewerking van alle ploe
gen van de provincie Antwerpen. 
Van uit Antwerpen en Turnhout 
wordt op krachtige medewerking 
gerekend. Bijeenkomst 9 uur 45 
lokaal Opsinjoorke (nabij de ka
thedraal) . 

OLSENE 
De laatste weken werden geken

merkt door de protesten tegen de 
franse preken gehouden voor he t 
gekende onvolks publiek te Ant
werpen en Gent. Veel woorden pro 
en contra zijn reeds daarover ge
sproken geworden. 

Wat opvallend is in die zaken, 
is n.m. de samenhorigheid tussen 
fransdolle priesters en burgers, 
het komt ons wel niet toe het 
evangelie te interpreten maar we 
hebben sterk de indruk da t er met 
de tekst nogal een uiteenlopend 
gokje gespeeld word. Ook te Ol-
sene "zitten we met zulk een ziele
herder geplaagd, het grootste ge
deelte der parochianen vraagt 
niet liever dan een volkse priester 
te krijgen, maar onze E.H. Pastoor 
gerugsteund door onze fransspre-
kende heer Lemaliere houdt zich 
halstarig aan zijn s taanplaats 
vast. Reeds meermalen zou ei be
sloten zijn om onze pastoor te ver
plaatsen maar telkens laat de in
vloed van de francofone burger 
zich gelden. "• 

Wanneer zal het recht, recht 
zijn-? Men is verwondert wanneer 
protesten oprijzen, men spreekt 
van storing der goddelijke dien
sten die er het gevolg van zijn. 
We kunnen zulke methoden be
treuren, het huis Gods moet ge
ëerbiedigd worden, maar dan zou
den ook graag verwijzen naar het 
ergernis gevend gedoe dat bij ie
dere 21 juli kerkdienst te aan
schouwen valt. Wanneer we dan 
het klaroengeschal aanhoren tel
kens uitgestoten in de kerk tot 
het binnenkomen van een of an
dere vrijmetselaar hoogwaardig
heidsbekleder, wanneer dan die
zelfde heren bij de offergang de 
platteel weigeren te kussen, wan
neer we hun ongegeneerde klets
praatjes zien houden tijdens het 
H. Misoffer dan mag terecht van 
ergernis en storing gesproken wor
den. Maar ja, die heren spreken 
frans, zijn hoog geplaatst en men 
neemt het op de koop toe. 

Hoelang nog ? 

TERNAT 
De vijfentwintigste zondagvoor-

mlddagtöcht heeft p laats op 13 
mei. 

Bijeenkomst te 8 uur 45 achter 
de KVS of te 9 uur 30 op het 
marktplein van Ternat . 

V.M.O.-NOORDERKEMPEN 
Werfploegen, 

Sedert de splitsing van onze pro-
pagandaploeg in oktober 1961 gaat 
de uitbouw stelselmatig verder. Ak-
tie verwekt aktie en steeds treden 
nieuwe krachten toe, die zich in 
kantonaal verband voor de propa
ganda terdege inzetten. Ons po
tentieel strekt zich nu Uit over de 
volgende gemeenten : Merksem, 
Schoten, Wijnegem, Schilde, Broe-
chem. Ranst , HaUe, Brasschaat, 
Sint-Lenaarts, Loenhout, Ekeren, 
Kapellen, Hoevenen en S t a b r o ^ . 
Daarnaas t s taan dan nog de tal
rijke medestrijders, die in 'fr r a a m 
van de plaatselijke afdelingen 

b.v. K a l m t h o u t ! ) him sporen ver
dienen. 
;W erf tochten. 

Tijdens de lentekampanje werd 
er gekolporteerd in de gemeenten 
Schoten, Ekeren, Oelegem, Kalmt
hout, Kapellen (Putte) , Bras
schaat, Schilde, Wijnegem, 's Gra-
zenwezel, Sint-Job en Zandhoven. 
Elke zondag waren een twintigtal 
propagandisten op de baan en er 
werden honderden Volksunie-nunv-
mers verspreid. 

Programma : 
Werkgroep Schotten-Kapellen : 

6-5-62 - Schoten. 
13-5-62 - Ekeren 1. 
20-5-62 - Merksem. 
27-5-62 - Ekeren I I . 
Werkgroep Schilde-Wijnegem : 

6-5-62 - Broechem. 
Algemene Aktie. 

Taalgrensaktie : in alle gemeen
ten van Voor- en Noorderkempen 
verschenen als bij toverslag de 
duizenden « Neen Gilson «-ban
den; enkele « moeilijkheden » met 
de plaatselijke gezagsdragers wa
ren niet van de lucht. 

Te Brasschaat werd een geslaag
de protestmeeting ingericht en op 
10-5 werd in de Tijlzaal te Scho
ten, door het Bedevaartkomitee 
een strijdvergadering ingelegd. 

Nieuwe kernen en afdelingen 
zagen het licht : Kapellen - Hoe-
venen-Stabroek (dat tot ongeken
de bloei komt !), Essen, Loenhout, 
Broechem, Wommelgem, Ranst , 
splitsing Schilde en Wijnegem, 's 
Gravenweze!... 

Propagandawagen : een andere 
mikrowagen werd aangeschaft en 
door privelening gefinancierd. Te
gen einde 1962 moet de wagen af
betaald ! De eerste (milde) steun 
uit Antwerpen (dagbladhandel. 
Hoogstraat) en Wijchmaal (Bra
bant) mochten wij reeds innen. Er 
zal voor deze wagen niet « ge
schooid » worden, maa r elke pen
ning is ontzettend welkom ! 
Gezellige avond. 

Wordt gehouden op zaterdag, 
26-5-62, in de « Riddershoeve », 

Gronden 
Hypoteken 
Bouwen van Landhuizen 

• 
Wendt U in vertrouwen tot de 
maatschappijen 

ROLUS & VAN DER PAAL 
en 

ONS LANDHUIS 

Grote steenweg, 159 
Berchem (Antwerpen) 
Telefoon : 39.69.57 

Kajsteeldreef, Schoten, tot spijzing 
van het wagenfonds. S teunkaar ten 
(20 F) zijn bij alle propagandis
ten ui t de Voorkempen te verkri j
gen en prijzen voor onze tom'oola 
worden met dank aanvaard. 

SCHOTEN 
Een vinnige kampanje wordt 

door de Afd. gevoerd tegen de ver-
haalbelasting op de waterleiding. 
(N.B. : sommige boordeigenaara 
moeten tot 25.000 F afdokken J>v 
Deze aktie heeft bij de betrokken 
bevolking en bij de plaatselijke 
politieke part i jen reeds heel wa* 
deining verwekt. 

De mikrowagen van de V.M.O.-
Noorderkempen trok twee zonda* 
gen achter mekaar door de « be
dreigde » gebieden. Zondag 1.1. ech» 
ter stonden de hemelsluizen w * 
genwijd open zodat de aktie zitób 
vooral beperkte tot muzikale ea 
oratorische voorlichting, in de wi> 
ken Elshout, Bas 6, Berkenroda» 
Koningshof, Bloemendaal. Toen 
de regen ietsjes minderde kon een 
uurt je lang gekolporteerd worden : 
uitslag 100 nummers ! 

Er worden drie vowlicht ing* 
vergaderingen gehouden : de be
volking werd hierva.n verwittigd. 

70EKERTJ 
1 LET 
1 Voor 

WEL 
de zoekertje gelieve men 1 

1 20 F onder omslag te zenden 1 
1 aan 
1 110 

de redaktie. 
Andcrlechlt. 

Dupnislaan 1 

1 1 Hiermee he«ft men recht op 1 
1 een inlassing v'..n 4 regels. 1 

Gevr. 2 medereiz. rondri t Span
je eig. wagen 30 d. vertr. beg. jUr 
ni deeln. kosten. Muys, Diepestr. 
154, Antw. tel. 36.15.26-32.55.29. 

Zw. bepr. man, 57 ]., vertegen-
w. van ber., uitst. gezondh., werk-
lustig en over goede getuigschr. 
besch., vr. ernstige vertegenw. t . 
minimum salaris (W.-Vl.). Besch. 
zo nodig over auto. Schr. bur. blad 
nr R.C 115. 

2 kamers te huur (geen keu
ken) , gebruik badkamer, in mo
dern appar tement te Je t te . Schrij-
blad nr. 114. 

Vlaams nationalist vader van 8 
kinderen zoekt plaats als chauf
feur of magazijnier liefst omge
ving Gent - Kortri jk of Brugge. 

Gevraagd werkster en leermeis
je voor naad en hoge-naad. Zich 
wenden : Goffin, J a n Volderslaan 
3, Brussel 6. Tel. 37.89.57. 

HERMES 

SCHOOL 

54 Zu id laan 
211 M. L e m o n n i e r l a a n 
Tel. 11.00.33 

Brussel 

Volledige s e k r e t a r i a a t k u r -
sussen, s t e n o - en dak ty lo -
graf ie 
in vier t a len 

Boekhouden 
Soclile wetgeving; 
Moderne talen 
Handels-
correspondenti 

• 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger 



DS VOLKSUNII 

BEWEGINGSLEVEN 
AABSCHOX 

Soclaai dienstbetoon : elke 
mactndag van 20 tot 32 uur in lo
kaal Marinus, Sta t ionst raa t 38 
(hoek Stat ionsplein). 

A A I J S T (arrondissement) 
Mutualiteit Flandria. 

Aalst : ear l ie r Arseen, Dirk 
Mar tenss t raa t 76. 

Erembodegem : De Kegel R o 
main. Heuvelstraat 73. 
Aigem : Huylebroeck Emiel, steen
weg op Burst 137. 

Zottegem : De Backer Paul, Wel
zij ns t raa t 71. 
ROESELARE (arrondissement) 

Mutualiteit Flandria : Huyghe 
Jeroom, Pilkemstraat 42. Tel. 
05-12.16.13 Roeselare. 
lEPER (arrondissement) 

Mutualiteit Flandria : Suffys 
André, Romstraat 51, Poperinge. 

K O R T R I J K (arrondissement) 
Mutualiteit Flandria : Mevf. 

Mare Castelyn, Guido Gezellelaan, 
Bissegem. 

BLANKtNBKRGE 
Algemene Ledenvergadering. 

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

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

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

Alarm voor 
Veurne-

Ambacht 
A l l e e n d o o r d e b e m o e i ï n -

g e n v a n d e z e a m b t e n a a r k o n 
d e n t a s t b a r e e n n u t t i g e r e 
s u l t a t e n v e r k r e g e n w o r d e n , 
w a a r v a n r e e d s v o l g e n d e v e r 
w e z e n l i j k i n g e n : 

1) P e l l v e r l a g i n g v a n 70 c m 
I n d e I J z e r . 

2 ) B o u w e n o p s t a a t s k o s t e n 
v a n e e n s t u w a a n d e m o n 
d i n g v a n d e B e r g e n v a a r t t e 
V e u r n e e n v a n d r i e s l u i s j e s 
a a n d e l i n k e r - o e v e r v a n d e 
L o v a a r t t u s s e n V e u r n e e n 
P o l l i n k h o v e . 

D a n k z i j z i j n s t r i k t p e r 
s o o n l i j k e r e l a t i e s b i j d e v i e r 
d e s e c t i e v a n d e W a t e r i n g e n 
v a n D u i n k e r k e n ( l o z i n g s -
p u n t v a n 5.000 h a B e l g i s c h e 
g r o n d e n ) , z o u h i j h e t g e d a a n 
g e k r e g e n h e b b e n d e B u i t e n -
m o e r e n (1500 h a ) e n h e t 
K l e i n M o e r t j e t e H o u t e m 
(100 h a ) , l a n g s n a t u u r l i j k e 
w e g , d u s z o n d e r p o m p e n , t e 
s a n e r e n . 

V e r d e r , h a d h i j z i j n a r b e i d 
k u n n e n v o o r t b o u w e n o p d e 
v e e l v u l d i g e o n t w a t e r i n g i s p r o -
b l e m e n w a a r a a n h i j r e e d s d e 
e e r s t e s t o o t h a d g e g e v e n e n . 
z o d o e n d e h e t p o t e n t i e e l v a n 
d e g e m e e n s c h a p i n r u i m e 
m a t e k u n n e n v e r h o g e n , 

C . V . P . - e r e n b o e r e n m a n d a -
t a r i s , s e n a t o r S o b r y , h e e f t 
met d e g o e d g u n s t i g e m e d e 
h u l p v a n t w e e a n d e r e n , d i e 
e v e n e e n s n i e t h e t m i n s t m e t 
d e s p e c i f i e k e p l a a t s e l i j k e 
t o e s t a n d e n v e r t r o u w d z i j n , 
t e g e n d e w i l s b e s c h i k k i n g e n 
v a n h e t p o l d e r b e s t u u r e n 
v a n d e h o o f d i n g e l a n d e n i n , 
d e V e u r n e - A m b a e h t s e 
l a n d b o u w b e l a n g e n e e n f l i n k e 
d e u k g e g e v e n . 

IMMO-BEL 
B o u w k o ö r d i n a t i e 

N o o r d s t r a a t 27, B r u s . 1 

T e l : 17 14.06 

B o u w t v o o r a l l e V l a m i n g e n 

H y p o t e k e n e e r s t e e n 
t w e e d e r a n g 

L e n i n g e n o p h a n d t e k e n i n g 
P o s t r e k e n i n g 343.65 

BRUSSEL 
Propagandakaravaan. 

Alle eigenaars van wagens uit 
he t arrondissement Brussel gelie
ven zondag 27 mei vrij te houden 
voor een gemotorizeerde propa-
gandatocht doorheen he t arron
dissement Brussel. 

Bijeenkomst té 9 uur 30 op de 
Hooikaai achter de KVS (Laken-
s t raat Brussel). Men versiert er 
zijn wagen met eigen leeuwenvlag 
en met he t ter plaatse uitgedeel
de materiaal . De tocht loopt ten 
einde te 17 uur. 

Het kan voor de Brabantse fe
deralisten een verbroederingstocht 
worden doorheen onze mooie pro
vincie en zal bijdi'agen tot het 
sukses van de federale landdag. 
lEPER 

Men meende dat de Westhoek 
dood was voor de Vlaams-Natio-

nale gedachte. Er werd op zondag 
6 mei bewezen da t he t leugen Is. 
De doorbraak van de Volksunie is, 
na de schitterend geslaagde mee
ting van verleden zondag, een ie i t 
geworden. Na het uitdelen van het 
propagandablad in 36.000 huizen 
van het arrondissement, vond op 
zaterdag 5 mei de werftocht plaats 
in de s t ra ten van de stad leper. 
Meer dan zeshonderd Volksunie-
bladen werden in een paar uren 
tijds verkocht. leper dankt langs 
deze weg de propagandisten van 
de verschillende arrondissemen
ten : Kortrijk, Roeselare-Tielt en 
Diksmuide-Veurne-Oostende, met 
de hoofdman en organisator van 
de kolportageploegen, de provin
ciale sekretaris M. Swaenepoel 
evenals provinciale voorzitter Dr 
de Voldere voor het schitterende 
werk dat zij geleverd hebben. 

Op zondag 6 mei vond dan in 
de stadsschouwburg te leper de 
grote volksvergadering plaats on
der voorzitterschap van Dr de Vol
dere. Een volle zaai heeft gedu
rende meer dan twee uren onze 
voormannen met spannende aan
dacht gevolgd. 

Na een kort welkom door orga
nisatieleider en voorzitter van het 
arrondissement leper. Dr H. Le-
compte, sprak als eerste onze 
volksvertegenwoordiger uit Gent, 
Dr Leo Wouters, gevolgd door Mr 
D. de Conmck, volksvertegenwoor
diger afkomstig uit de streek, nl. 
uit Reningelst die een dringende 
oproep deed tot het bijwonen van 
de vierde federale landdag te As-
se. Vervolgens sprak partijvoorzit
ter Mr van der Eist terwijl Drs 
Wim Jorissen met zijn gekende 

welsprekendheid het daverende 
slotwoord bracht. Werkelijk, de 
meeting te leper heeft alle ' ver
wachtingen overtroffen en meteen 
bewezen dat West-Vlaanderen en 
de Westhoek op Vlaams-Nationaal 
gebied paraa t staan. 

GEBOORTEN 

In het gezin van de heer en me
vrouw Karel Dillen-Koninckx t« 
Antwerpen werd een tweede kincU 
je geboren, een dochtertje da t 
Greetje werd genoemd. 

Onze hartelijkste gelukwen/en 
aan onze vriend Karel en zijn 
echtgenote. 

De familie Everaert-Masscho te 
Brussel, meldde ons de geboorte 
van een zoontje dat Jan gedoopt 
werd. Onze oprechte gelukwensen. 

LANDDAG TE ASSE 

ANTWERPEN 

OPROEP 
Ordedienst Landdag. 

Al degenen die wensen deel uit 
te maken van de ordewacht op de 
Vlaamse Landdag van 3 juni e.k. 
stellen zich onverwijld In verbin
ding met het Arrondissementeel 
V.M.O. sekretariaat Tei 38,76 06 
of het Prov V-M,0 sekretariaat. 
Tel. 39,92,06. 

V.M.O. ANTWERPEN 
Landdag 3 juni te Asse. 

Voor de Landdag van 3 juni te 
Asse kan nu reeds ingeschreven 
worden bij Wim Maes, Lanteern-
hofstraat 28 te Borgerhout. De 
prijs voor de autokars bedi'aagt 55 
F per persoon. Wij dringen er ten 
zeerste op aan zo spoedig moge
lijk in te schrijven. Ook degenen 
die met eigen wagen de tocht ma
ken gelieven in te schrijven. De af
delingsvoorzitters kunnen van nu 
af tiketten bekomen bij Wim 
Maes. Provinciaal sekretariaat . 
Tel. 39.92.06. 

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

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

BRUGGE 
Vierde Federale Landdag. 

Ter gelegenheid van de Vierde 
Federale Landdag welke op 3 ju
ni 1962 te Asse plaats vindt, wordt 
in he t arrondissement een groeps
reis ingericht. 

Nadere inlichtingen volgen. 
Vlaams-nationalisten, houdt n u 

reeds deze datum vrij. 

BRUSSEL 
Propagandakaravaan-Landöag. 

Al de eigenaars van wagens uit 
het arrondissement Brussel wor
den verzocht zondag 27 mei 1962 
vrij te houden vooi onze gemoto
rizeerde propagandatoclit door
heen het arrondissement Brussel. 

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

Wie reeds heeft deelgenomen 
aan de triomfantelijke rondrit ten 
voor de verkiezingen van verleden 
j aa r mag niet nalaten ook deze 

maal zijn steentje bij te dragen 
voor het sukses van de vierde fe
derale landdag. 

DIKSMUIDE 

VI. nationale landdag te Asse. 

Inschrijvingen voor de reis per 
autocar worden opgenomen bij : 

Burgemeester E, Lootens, te 
Kookelare; 

Juul Haezebaert, Garzebekeveld-
straat te Adinkerke; 

Leo De Vreese, Vlaams Huis, te 
Diksmuide; 

Fred. Laplasse, Polderstraat 91, 
Oostduinkerke. 

Oostende en de streek Middel
kerke-Nieuwpoort dienen een af
zonderlijke car in te leggen even
als Koekelare. 

Nadere bijzonderheden over 
prijs, uren van vertrek, enz,., in 
een volgend nummer van « De 
Volksunie ». 

DENDERLEEUW 
Per bus naar de Landdag op 3 

juni. 
Vertrek te 13 uur 30 aan het 

Stamcafé, Guido Gezellestraat 19a 
Inschrijven bij Blom Marcel, 

Beeckman Hector. De Metsenaere 
Wilfried en Goessens André. 

Prijs : 30 F . 

ANTWERPSE POLDER 
De dorpen gelegen in de Ant

werpse Polder : Berendrecht, LiUo, 
Zandvliet, Oosterweel, Oorderen, 
Wilmarsdonk, Hoevenen en Sta-
broek, gaan ook naa r de landdag. 
Inschrijven : Bredastraat 232 Be
rendrecht. Tel. 73,60.83. 

GENT-EEKLO 
Naar de Landdag. 

3 juni zal eens te meer dank zij 
de inspanning van eenieder tot 
een waar succes uitgroeien. Onno
dig de plaatselijke verantwoorde
lijken erop te wijzen dat hun 
voornaamste taak er in de eerste 
weken zal in bestaan voor he t in
leggen van autobussen en mobili-
zeren van privaatwagens. Men zal 
rekening houden met uurrooster 
en reisroute. 

Een karavaan wordt ingelegd 
vertrekkende vanuit Gent aan de 
Reep om 13 uur 15 stipt, die via 
Aalst aiover de Brusselsestw. naa r 
Asse bolt. Autos worden voorzien 
van leeuwenvlaggen en slogans. 
We rekenen er vast op dit jaar 
ons aantal deelnemers te verdub
belen. 

Dus een extra inspanning van 
eenieder. 

GENT NAAR ASSE 
Vertrek van onze karavaan aan 

de Reep om 13 uur 15 stipt. 

Verzamelen van de personenwa
gens vanaf 12 uur 30. De wagens 
en autokars der andere afdelingen 
zorgen er voor te 13 uur ter plaat
se te zijn. Inschrijven voor de au
tobussen groot Gent, bij : Guido 
Dekeyser, Ondrrbengen 59."Vlaams 
huis Roeland, Korte Kruisstr. 3. 
café Rubenshof, Borluucstr, cafe 
Tijl, Elisabethlaan, Jozef Noppe, 
Beukelaarstr. 33. Snij, J a n Ritzen, 
Grandwelaan, St. Amandsberg, 
Deename prijs 50 en 60 F. Heen
reis 19 uur 30 vertrek uit Asse, op
onthoud, Vlaams huis Aalst, café 
« Den IJzer » Aalst, Vlaams huis 
Wetteren, onze accordeonist doet 
de reis mee. 

Autobezitters die onze karavaan 
willen vergroten worden eveneens 
verzocht hun deelname te laten 
kennen. 

GROOT-BRUSSEL NAAR DE 
LANDDAG 

Voor de Vlaamse federalistten 
uit het Brusselse, die over geen 
persoonlijk vervoermiddel beschik
ken, is het dit j aa r buitengewoon 
gemakkelijk om aan de landdag 
deel te nemen. De landdagweide 
ligt slechts op een paar honderd 
meter van de hal te « Walfergem» 
op de tramlijn naa r Asse. Ze moe
ten dan ook dit jaar met gans hun 
gezin en in dichte drommen in 
Asse aanwezig zijn, om er hun 
vertrouwen in de federale toe
komst van Vlaanderen te belijden. 
Want, alleen dank zij een sterk 
federaal Vlaanderen, kan hun toe
komst in Brussel levenswaardig 
gemaakt worden. 

HEVERLEE 

4de Landdag Asse. Vertrek uit 
Leuven aan 't Gerechtshof te 13 
uur 15. Inschrijven aan 50 F in 
lokaal « Oristal » of bij een der 
bestuursleden. 

"Wacht niet tot de laatste week, 
doe het heden nog. 

(arrondissement) 
ï le t arr . bestuur richt een au

tobus-reis in; vertrekpunten wor
den kortelings bekend gemaakt. 
Deelname in de kosten i- 70 F. 
Schrijf van nu af in bij de arr. 
voorzitter (tel. 109.85), bij u ge
meentelijke verantwoordehjke en 
bij Pol Herman, Lode de Boninge-
str. Wevelgem. 

LEUVEN - HEVERLEE -
KESSEL-LO 
4de Landdag te Asse. 

Vertrek uit Leuven Oude Markt 
te 13 uur 15, Inschrijven 50 F per 
persoon, in lokaal « Cristal » of 
bij een der bestuursleden. 

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

LAND VAN RODE 
Deelname aan de landdag van 

3 juni te Asse. Vertrek van de au
tobus te Gavere markt 12 uur 30, 
Zwijnaarde dorp 13 uur. Merel
beek statie 13 uur 10, Melle stand
beeld der gesneuvelden 13 uur 30, 
aansluiten aldaar bij de karavaan 
Gent. 

Inschrijven bij : De Rycke Wil
ly, Scheldestraat 9 Gavere, Huyghe 
Robert, Gaverêstw. 96, Merelbeke, 
Vlaams huis, Heirweg Noord 
Zwijnaarde, en Coenraets, Wolven-
straat 1 Melle. 

Prijs 60 F. 

MOLENBEEK-JETTE 

Feder. landdag. 
De nachtdienst te Asse wordt 

waargenomen door het gewest Mo-
lenbeek-Jette. 

Diegenen die niet kunnen hier
aan deelnemen worden verzocht 
zich in de ploeg ordedienst in te 
schakelen. 

Inlichtingen : gewest-secreta. 
r iaat H. Goossens, R. Soetens-
straat 6, Jette. 

MECHELEN 

Op zondag 3 juni trekt het gan
se arrondissement in massa naar 
de federale landdag te Asse, In het 
gestelde objektief : 10.000 man 
willen wij een ruim aandeel ne
men. Autokars werden ingelegd en 
zullen vertrekken uit Bornem. NiJ-
len. Heist op den Berg. Mechelen. 

Wegwijzer : Bornem, omliggen
de gemeenten .Mechelen, Asse. 

Nijlen, Lier, Duffel, Mechelen. 
Asse. 

Heist Op den Berg, Beerzel, Bei> 
laar, Koningshooikt, Kattelijne-
Waver, Mechelen, Asse. 

Algemene . inschrijvingsprijs ; 
55 F. 

Inschrijvingen en betalingen 
kunnen onmiddellijk geschieden 
bij : 

Mechelen : Lokaal Opsinjoorke, 
Nieuwwerk 1. 

t. ing. Herman Keldermans, 
Aanbeeldstraat 23. 

Lemairp Chris Belgradostraat 
6t 

WillebioeK : Lic. P. De Smedt, 
Captain Ti'ippstraat 53. 

Duffel : Ing ^A, Stevens. Molen
straat, 

Sels Ludo, Muggenberg 23. 
Bonheiden : De Nef Herman, 

Dorsthoeveweg 3. 
Koningshooikt : Ir Van Bouwel 

.Misstraat 80 
St, Kathelijne Waver : Van de 

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

Biekorfstraat 3 
Lier : Remi Maes, St. Gomma-

russtraat 5 
Alaers Maurice. Kesselsteenweg 

19. 
Lokaal De Hoorn. 
Oppuurs : Huwel L„ Kattestraat 

46 
St. Amands : Van de Moortel 

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

doekenvelden 8 Nijlen, 
Iedereen spreekt zijn vrienden 

en kennissen aan en schrijft hen 
onmiddellijk m 

Afd, Mechelen : Elke zondag 
vertrek kolportagetocht te 9 uur 
bij het lokaal Opsinjoorke De 
laatste weken werden Lier en 
Breendonk met sukses bewerkt. 

Beerzel : Van Dessel Frans, Vel-
denstraat 1. 

WETTEREN 

Voor de Landdag van 3 Juni fe 
Asse kan nu reeds ingeschreven 
worden bij Amédée De Meijer, 
Moerstraat 40, 

Wij dr ngen er ten zeerste op 
aan dat ieder lid een vriend of 
sympatisant zal trachten mee te 
krijgen naar deze Landdag, 

Ook degenen die met eigen wa
gen de tocht maken, gelieven m 
tp schrijven, zodoende een kara
vaan in te richten en bij terug
keer een propaeandatochi door 
Wetteren te maken. 

BIEREN TIMMERMANS - GUEUZE - KRIEK 
O.L.V. L o m b e e k . - T e l . 0 5 4 / 3 2 3 8 1 
A f s p a n n i n g 

« DE K R O O N » 
E n i g s p i j s h u i s i n h e t m o o i e P a j o t t e n l a n d , d e a a r d b e i e n -
s t r e e k , r e c h t o v e r d e v e r m a a r d e k e r k v a n O.L.V. L o m b e e k 
b e k e n d v o o r z i j n r e t a b e l . 
T i e n m i n u t e n r i j d e n v a n a f h e t l a n d d a g t e r r e i n 
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ANÏIWERPEN 
Bestuursverkiezing te Antwerpen. 

Op 4 mei U. had onder voorzit
terschap van provinciaal voorzitter 
Rudi Van der Paal een bijeen
komst plaats van de nieuwe sa
mengestelde arrondissementsraad, 
dit mgevolge het van Itracht wor
den van de nieuwe statuten. In de 
echoot van de raad werd een nieuw 
bestuur verkozen voor een termijn 
van twee jaar. Werden tot be
stuurslid verkozen : Dr Hektor 
Goemans, Wim Maes, schepen 
Hippoliet Paelinckx, volksvertte-
genwoordiger Relmond Mattheys-
sens, Bernard Stappaerts, Karel 
Dillen en Herman Bosmans. Als 
afgevaardigden voor het Hoofd
bestuur werden Hippoliet Pae
linckx en Wim Maes aangeduid. 
Het Hoofdbestuur stelt de voor
zitter en sekretaris aan. 
Ba ' van het Provinciaal Komitee. 

Oo 5 mei h a d te Antwerpen het 
groot bal van het provinciaal ko
mitee plaats, waarop als eregasten 
uitgenodigd waren Wim Jorissen 
en zijn echtgenote, en waar af
scheid genomen werd van de heer 
en mevrouw A. Peeters-Nicasie, 
die n a jaren van gi-ote toewijding 
en aktiviteit op het Hoofdsekreta-
r iaat met rust gaan. 

Onder de vele vooraanstaanden 
u i t de kaders van de parti j , die 
he t avondfeest bijwoonden, be
merkte men algemeen voorzitter 
F rans van der Eïlst, provinciaal 
voorzitter Rudi Van der Paal, 
volksverttegenwoordigers Reimond 
Mattheyssens en Daniel de Co-
ninck. Dr Hektor Goemans, vee

a r t s Degroote, Wim Maes en een 
zeer talrijke afvaardiging van de 
V.M.O, gemeenteraadsleden Mter 
Hugo Schiltz en -Juul DiUen, Me
vrouw Raets en de C.O.O.-Borger-
hout, F . Verhoeven van de C.O.O.-
Schoten, provincieraadsleden Ward 
Rolus en Hubert Kunnen, Bernard 
Stappaerts, Marcel Mannaerts, dr. 
jur. Jo Belmans, ir. Oskar Re-
nard, lic. Edgard Bouwens, Staf 
Lie, oud-provincieraadslid Rik 
Balthazar, oud-schepen Bert De 
Vos, Dr Juul van Boxelaere, ad-
vokaat Verniers Bob Maes, Karel 
Dillen, tal van hoofdbestuirrsle-
den, de arrondissementele bestu
ren van Antwerpen, Mechelen en 
Turnhout, en natuurli jk de ere
gasten Wim Jorissen en echtgenote 
en de heer en mevrouw Peetsrs-
Nicasie. 

Tijdens net avondfeest, dat een 
overweldigende belangstelling ken
de, werden korte maar hartelijke 
toespraken gehouden door Mr F. 
van der Eist en Wim Jorissen Aan 
Mevrouw Janssen werd een mooie 
handtas overhandigd, en aan dhr 
en mevr. Peeters-Nicasie een 
prachtig glasraam van de h a n d 
van de jonge kunstenaar Ivo Ba-
kelants. Verschillende mooie 
bloemstukken werden eveneens ge
schonken door volksvertegenwoor
diger van der Eist, door de VMO, 
het provinciaal komitee Antwer
pen, het Antwerps financieel ko
mitee, het stadsbestuur van Volks-
unie-Antwerpen, enz... 

Aan dit heerlijk geslaagd feest 
verleende het bekend orkest « Stan 
Philips » zijn medewerking 

: ABONNEER NU! 
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VOLGENS ANTWOORD. VERSTREKT OP 
EEN PARLEMENTAIRE VRAAG VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGER 
MATTHEYSSENS 

ZIJN ER OP HET CENTRAAL BESTUUR 
VAN LANDSVERDEDIGING 5 9 3 FRANS
TALIGE OFFICIEREN TEGEN 146 NEDER-

LANDSTALIGEN WERKZAAM 
Het bestuur van de Volksunie alleen in Duitsland, en dan 

Arrondissement Brussel heeft vooral op de gevaarlijkste zone 
een onderzoek gewijd aan de nabij de Russische grens, de 
gevolgen van deze wanverhou- overgrote meerderheid nitma-
ding op kultureel, sociaal en ken, bereiken de Waalse be-
ekonomisch gebied. roepsmilitairen in het veilige 

Brussel 70 tot 80 % van het 
Het stelt vast dat de vesti- effektief en verhinderen zo de 

ging van een overgrote min- normale toepassing van de 
dertaeid franssprekende officie- taalwetten en de normale ont
ren in het Brusselse het onge- wikkeling van Brussel als twee
zond verfransingsproces van talige hoofdstad. . 
het Brusselse openbare leven, 
dat in 1830 met de unitaire Als oplossing van die wan-
fransgerichte Belgische s taat toestanden stelt het bestuur 
aanving, bestendigt en nog voor : 
versnelt. 1) Verplaatsing van de over

tollige Waalse beroepsimilitai-
Het klaagt deze onzegonde rg„ j^^ar Duitsland en hun ver-

verfransingsfactor aan als een vanging door Vlamingen (be-
van de meest ergerlijke gevol- roepsmilitairen voor zover mo
gen van de overtreding van gelijk en wenselijk en Vlaam-
twee Belgische wetten, het we- gg leden van het burgerlijk 
ze deze op het gebruik der ta- aanvullingspersoneel, zodat niet 
len in bestuurszaken (1932) of ^^^ moeten overgegaan worden 
deze op het gebruik der talen tot de haas t massale afdanking 
bij het leger (1938). ^^„gj. sommige graden 55 %) 

De eerste immers vereist een ^ ' ^ ^^*- Personeel. 
biUijk evenwicht (60 % neder- 2» Herz.enmg van de thans 
I J . ;• . .> .in Z f,o«« geldende willekeurige mterpre-landstaligen tegen 40 % frans- f ""= „ i „ A „„„ IOÏB . . . , - ^ 4.„i„ Aio.^ tatie op de taalwet van 1938, taligen in de centrale dien- »' i . „ „ „ 
sten; de tweede een 50/50 ver. volgens welke alleen het Frans 

deling tussen de militairen van "J^S gebruAt worden voor de 
m. - j . 1 . 1 1 •_ j :„„•„». binnendienst in de militaire in-
beide taalstelsels in de inrich- . " ^ .. .- j = ! ,„. D ^ richtingen, gevestigd in het tingen, gevestigd in het Brus- ^ ? .,. \ . i ^ ^ j ^ ' * Brusselse behalve Evere). 

Het bestuur van de Volks
unie Arrondissement Brussel 
eist dan ook dat de Minister 
van Landsverdediging zou over
gaan tot de toejiasslng van 
enerzijds het biUijk taaieven-
wicht in de centrale diensten 
van zijn departement (geves
tigd in de kwartieren Prins 
Boudewijn, Prins Albert, Kol-
lin, Geruzet, Klein Kasteeltje, 
de Witte de Haelen) en ander
zijds van een 50-50 verhouding 
der kaders in de scholen en 
militaire inrichtingen, geves
tigd in het Brusselse (Voer-
tnigenarsenaat, Militair Geo
grafisch Instituut, Kinema-
tografische Dienst, Militaire 
Hoofdkantien, Militair Tehuis, 
MiUtair Hospitaal. Koninklij
ke MUltaire Sehool, Krijgs. 
school, Koninklijke Kadetten-
sehoot). 

Terwijl de VlMunse beroeps-
mlUtatren en dlenstpUehtlfen 

Door die kommentaar wor
den de Vlaamse militairen ten 
onrechte ofwel feitelijk uitge
sloten ofwel gedwongen te wer
ken in een andere taal dan de 
h u n n e ! 

Het bestuur van de Volksunie 
Arrondissement Brussel vestigrt 
de aandacht van alle Vlamin
gen, maar vooral van de Vlaam
se verantwoordelijke leiders en 
van de Vlaamse pers op de 
ernst van het door haar aan
gehaalde probleem. 

Het vraagt met aandrang dat 
men met alle middelen zou bij
dragen tot de oplossing van het 
probleem, oplossing die op lan
ge termijn een gunstige weer
slag zal hebben op het open
bare leven y»n onze hoofdstad. 

P. LEPLAT, 
Pi-kretarta. 

A. TANMALDEBEN, 
Toont t te r . 
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U BETAALT THANS lOO F VOOR EEN 
ABONNEMENT TOT EINDE '62 . 
DIT IS VOOR U EEN GESCHENK VAN 

8 NUMMERS, HETZIJ 60 F. 
STORTEN OP PCR 54.4S.46, 
WIM JORISSEN, BRUSSEL. 

Blijde gebeurtenis. 
Het gezm van Karel Dillen-Ko-

ninckx (Antwerpen) werd weder
om verblijd met een blijde gebeur
tenis. 

Onze hartelijkste gelukwensen 
aan de vriend Karel en echtge
note. 

Kultuurkring « Tijl ». 
Op zaterdag 12 mei te 20 uur 

richt de kring « Tijl » in de grote 
feestzaal Bondsgebouw « V.T.B. » 
een toeristische avond in over 
« Romantisch Beieren » opgeluis
terd met honderden grote kleur-
dias en met omlijsting met muziek 
uit Beieren. Dit mooie reisverhaal 
wordt opgebracht door de Heer 
Herman Cloof. 

Dit luisterrijk programma da t 
kosteloos toegankelijk is besluit de 
winterwerking 61-62. 

We verwachten al onze vrienden 
uit het Antwerpse op deze gezel
lige reis door de « Romantische 
Strasze » en de wijding van he t 
mooie « Passionsspiel » van Ober-
ammergau. 

Propagandisten bal 5 mei 1962. 
,Winnende niunmers : 
2424 2314 0542 0981 2768 1000 4852 
3488 4102 4194 0526 1365 3768 1592 
0052 2123 0360 3861 2417 3568 2944. 
2667 1920 1601 3656 3167 0640 2915 
4009 4950 4087 0508 0340 4394 2388. 

Prijzen n a 1 juli 1962 niet afge
haald, blijven eigendom van de 
V.M.O. Antwerpen. 

ANDEBLECHT 

« En bedenken dat wij hier en
kele jaren gelden amper tien men
sen bijeenkregen in een hert)erg-
keuken ! » zegde ons een deelne
mer aan de Anti-GUsonvergadering 
van 4 mei te Anderlecht. 

Het spreekt inderdaad boekdelen 
dat de Volksunie thans ook tn het 
h a r t van Brussel zalen kan vol-
krijgen voor zuiver politieke bij
eenkomsten. Na de suksesrijke 
vergaderingen van Etterljeek, Jet-
te. Ganshoren en Schaarbeelc was 
het de beurt aan Anderlecht om 
aan honderden belangstellende 
Vlamingen de kans te geven Bob 
Maes en Volksvertegenwoordiger 
Van der Eist aan het woord te 
horen. 

Bob Maes, die moest inspringen 
voor volksvertegenwoordiger Mat
theyssens, schetste een zeer duide-
Ujk beeld van wat er voor de Vla
mingen in de wetsontwerpen Gil-
son en Van Elslande op he t spel 
staat . Toen hij met fierheid mee
deelde dat de propagandaploegen, 
die thans elke week een of meer 
gemeenten van het arrondisse
ment bezoeken om er ons blad te 
verkopen, thans zo goed onthaald 
worden, besloot hij de terecht dat 
daarin het duidelijkste bewijs ligt 
van de mening, di© de Vlaamse 
Brabanders thans hebben over de 
versleten partijen. 

Als bewijs van die luiheid van 
die versleten part i jen kon Mr Van 
der Eist daarna de manier aanha
len, waarop de Vlaamse volksver
tegenwoordigers in de kommissies 
van het Vlaamse grondgebied had
den verkwanseld. De Waalse ver
tegenwoordigers stonden er steeds, 
zelfs voor een PBAT hektaren 
grond, in de bres, terwijl de Vla
mingen, met Verroken en Van 
Eynde op kop, zelfs ganse Vlaamse 
gemeenten voor fro?d wensten weg 
te geven. 

Geen wonder dat die trouweloze 
politlekers door iedere Vlaming, 
die nadenkt en die vrij is, in de 
steek worden gelaten. 

De oproep van de voorzitter 
J aak Steegmans om nogmaals een 
duwke te geven fooc de mikrowa-
gen, werd beaatwoord (toor «en 
stevige duw v*a ni lm ctrieduizeod 
ïraok. 

BRUGGE 
« Er zijn geen Belgen... » 

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

Prijs 20 P. 

BREE 
Provinciaal zangfeest. 

Wij vestigen er de aandacht 
van onze lezers op da t he t Lim
burgse provinciaal Zangfeest van 
he t A.N.Z. plaats vindt te Bree op 
zondag 20 mei. Warm aanbevolen 
aan al onze Limburgse vrienden. 

DIKSMUIDE 
Lidmaatschapskaarten. 

Beleefd verzoek de achterblij
vende inschrijvingen voor 1962 
spoedig te willen indienen. 

Op 5-5-62 werd het 141ste lid in
geschreven. 
Kolportages. 

Zaterdag 12 mei, te Handzame. 
Zaterdag 19 mei, te Kortemark. 
Alleen de plaatselijke kolpor-

teurs zullen aan deze werftochten 
deelnemen. 

Bijeenkomst te 14 uu r in he t 
Vlaams Huls, IJzerlaan 83, Dilcs-
muide. 

Met de grote kolportage van 5 
dezer maand, te leper, bleef de 
groep kolporteurs van het arron
dissement Veume - Diksmuide -
Oostende aan de spits maa r werd 
op 't allerlaatste nippertje geklopt 
met 'n paa r nummers door de 
gi-oep Roeselare. ' 

Een welgemeend proficiat voor 
beide groepen. 

EEKLO 
Volksvergadering op zondag 27 
mei 1962 te 10 uur in de zaal 
Cercle (rechtover s ta t ion) . 
Voorzitter : Rutger Van den 
Berghe. 
Sprekers : 
Alfons Van Holderbeke. 
Dr. Leo Wouters. 
Mter Frans van der H3st. 
Optreden van muziekkapel. 
Samenzang o.l.v. Dhr Maurits 
Van Poucke. 

GENT I jWIJK 
Onze koUektiebus in café « Ru

benshof » bracht opnieuw voor de 
maand apri l 630 P op, hartelijk 
dank. Bij Rik s taa t ook een liter 
fles gevuld met half frankskes, wie 
raad t mee naa r het juist getal en 
wint alzo een vet konijjn ? 

GENT STAD 
I n he t kader van de s ta tuta i re 

Ijestuursverkiezing die plaats vindt 

op woensdag 6 juni van 20 tot 22 
uur in he t Vlaams huis Roeland, 
vragen we aan al deze die h u n 
kandidatuur stellen, dit schrift©-
lijk te doen. De kandidatuur moet 
uiterlijk voor 26 mei gedaan wor
den, bij de huidige voorzitter Gul-
do Dekeyser, Onderbergen 59 
Gent. 
NAAR EEKLO 

Op 27 mei deelneming aan de 
meeting te Eeklo. Vertrek in ka
ravaan te 9 uur 30 stipt aan de 
Roeland, wagens tooien met leeu
wenvlag. Er word eveneens een 
autobus ingelegd ter dezer gele
genheid, prijs 30 F, inschrijven bij 
Mauri ts Van Poucke. Sanderswaï 
12 of bij Jozef Noppe Beukelaar-
str. 33. 

V.M.O. GENT 
De openluchtmeeting van 6 mei 

kon te Heusden niet plaats vinden 
en wordt derhalve verschoven n a a r 
een later te bepalen datum. Op 
zondag 13 mei oi>enluchtmeeting 
te Sleidinge en Evergem, vertrek 
a a n de Roeland te 8 utir stipt. 
Zondag 20 mei Kruishoutem en 
27 mei kolportage te Eeklo. 

De voorziene openluchtmeetlngs 
te Assenede en Ertvelde voor 27 
mei worden eveneens naa r een la
tere datiun verschoven. 

MEISE 
Op zaterdag 19 mei worden de 

deelnemers aan de werftochten te 
14 uur verwacht achter de K.V.S. 
of te 14 uur 30 aan de kerk te 
Meise. 

Op deze derde zaterdagnamld-
dagrtocht worden vooral jongeren 
en nog een paar eigenaars van 
personenwagens verwacht. Hun on
kosten voor benzine worden ver
goed. 

VLAAMSE KRING SCHOTEN 
en VOORKEMPEN 
Zaterdag, 26 mei 1962 (20 uur) 
in de « Riddershoeve », Scho
ten. 

GEZELLIGE AVOND 
Onder het motto n Kempen-
land, aan de Dietse kroon... », 
ingericht door VJW.O. en pro
pagandisten van de Voorkem
pen. 
Eeregast : v.v. Reimond Mat
theyssens. 
Opgeluisterd door de 

ACCORDONA'S 
Muziek - Dans - SamenzaiOg -
Gezelligheid - Verrassingen ! 
Deelname in de onkosten : 
20 F. 

ST TRUIDEN 
De voorlichtingsvergadering ken

de ook hier een groot succes. Er 
was veel volk en tevens veel geest
drift. De werkgroep St Truiden is 
beloond in h a a r actie. Dank zij de 
onafgebroken inspanningen van 
dhr Eug. 's Heeren, Albert Le-
naers, Juu l Bessemans a a . krijgt 
de Volkstmie In deze streek steeds 
meer en meer aanhangers . 

?• . . . . . . . ( 
Kanton BERINGEN ; 
Anti-Gilson Meeting zaterdag ; 
12 mei te 20 uur Hotel c Lea- ; 
n a », Sta t ionstraat 110, Voort- ï 
Zolder. j 

tihlcss 
WaiheiUwim 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIM^AG 
Bg^CHENHilM A.aWEINSTRXSSE 

FIJNKOST p.v.b.a. 
AN1WERPEN 

POTHOEKSTRAAT, 142 
T a . (03) S5.M.54 

http://54.4S.46
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Suikerklontjes 
alleen voor 
Waalse boeren 
I7R is onlangs een palementaire vraag gesteld over een zaak 

die wij reeds zeer dikwijls aangeklaagd hebben in ons blad 
namelijk de achteruitstelling op landbouwgebied van Vlaan
deren tegenover Wallonië en dan vooral op het gebied van de 
grote teelten tarwe en suikerbiet waar de Waalse landbouwers 
op een werkelijk schandelijke wijze worden bevoordeeld ten 
opzichte van hun Vlaamse soortgenoten. Op het gebied v^n de 
suikerbiet zit het namelijk zo dat ieder jaar een zekere om
vang wordt uitgegeven, een kontigent dat door de suikerfa
brieken van het binnenland zal worden opgekocht om ver
werkt te worden tot suiker die voor binnenlands verbruik be
stemd is. De rest van de suikerbiet-voorbrengst valt buiten 
kontigent, zoals men dat uitdrukt, en dient verkocht in het 
buitenland waar de prijzen veel lager liggen. Nu is het zo dat 
de Vlaamse hoaren die bieten telen, veel minder toegewezen 
kri-gen voor de b nnenlandsa markt en bijgevolg minder geld 
masen van hun voortbrengst. 

Het gemiddelde van het 
binnenlandse verbruik aan 
suiker Kgt bij de 275 000 ton. 
De teeltvoortbrengst die 
moet dienen om deze su'ker 
te bekomen is verdeeld als 
volgt : 

betaald, zodat de Vlaamse 
landbouwers, die slechts een 
belachelijk ten honderd van 
het binnenlands kon tingent 
toegewezen krijgen verplicht 
zijn de overschotten tegen 
verlieslatende prijzen van de 
hand te doen. 

Bekijkt men nu de bevol
king van Vlaanderen-Walllo-
nie, dan stelt men vast dat 
Vlaanderen uiteindelijk de 
Waalse bietenteelt bekostigt 
in eigen nadeel. Inderdaad, 
rekening houdend met Brus
sel (dat in deze cijfers fifty-
fifty wordt verdeeld) heeft 
Vlaanderen 59 % en Wallo
nië 41 % van de inwoners. 

Vlaanderen ligt nog niet in Amerika... 

ton. Gesteld dat het Vlaamse 
gedeelte van Haspengouw 
ook 17 % van het teeltkon-
tingent of 46 750 ton zou 
krijgen (wat ruim te veel ge
schat is) dan heeft Vlaande
ren dus alles bijeen een kon-
tingent van 93.000 ton ter
wijl het 162.250 ton verbruikt 
of een verschil van 69.250 
ton ten voordele van de 

doordat andere gewassen als 
tabak, hop en vlas niet meer 
zo winstgevend zijn en omdat 
men tegenwoordig de suiker-
bietkop zeer goed in silo's 
kan bewaren, wat in de win
ter een uitstekend voedsel is 
voor het melkvee. 

Men heeft uitgemaakt dat 
het huidige aandeel van de 
Vlaamse suikerbietteelt in de 

Vlaanderen 17 % 
Haspengouw 
Henegouwen 

66,75 %. 
16,25 %. 

De Vlaamse landbouwers 
hebben dus het recht om ze
ventien ten honderd van het 
nationale suikerverbruik te 
bevoorraden of in ciifers uit
gedrukt : 46 750 ton. Nu 
wordt de suiker in het bin
nenland betaald tegen 2,85 F 
vermeerderd met de binnen
landse bescherming ten be
drage van 6.22 F zodat uit
eindelijk een prijs van 9,07 F 

Vlaanderen bekostigt 

Waalse suikerbietteelt 

.. Maar wel in België 

verkregen wordt. De suiker 
die naar het buitenland gaat 
wordt echter slechts 2,85 F 

Normaal verbruikt Vlaan
deren dan 162.250 ton suiker 
en Wallonië slechts 112.750 

Waalse bedrijven. Dit verte
genwoordigt een bedrag van 
421.735.000 F (het verschil 
tussen de binnenlandse en de 
buitenlandse prijs). 

De bietenteelt in Wallonië, 
wij herhalen het, wordt dus 
beschermd met het geld van 
de Vlaamse verbruikers en 
de Vlaamse boeren. Noch-
thans worden in Vlaanderen 
meer en meer bieten geteeld 

NAT. BEVLAGGINGSAKTIE 
i W O L L E N ( B E D R U K T E ) L E E U W E N V L A G G E N 

1,5 m X 1.5 m 350 F 
2 m X 2 m 600 F 

II GEBORDUURDE LEEUWENVLAGGEN 

1,45 m X 1,5 m 750 F 
1,45 m X 2 m 850 F 
2 m X 2 m 1250 F 
2,55 m X 3 m 2000 F 
3 m X 3 m 230U F 
4 m X 4 m 3500 F 
4 m r 2,4 m 3250 F 

IV K A T O E N E N ( B E D R U K T E ) 
L E E U W E N V L A G G E N 

1,5 m X 1,5 m 260 F 
Deze GEBORDUURDE vlaggen worden m NYLON 

•of in WOL geleverd tegen DEZELFDE prijs. U moet 
dus opgeven in welke stof U de geborduurde vlag ver
langt. 

I I I G E B O R D U U R D E W I M P E L S 

1 m X 2,5 m (met lussen) 800 F 
1 m X 2,5 m (zonder lussen maar met 
sloof) 750 F 
Ook deze GEBORDUURDE WIMPELS worden in 

NYLON of in WOL geleverd tegen DEZELFDE prijs. 
Wees duidelijk in uw bestelling. 

B E L A N G R I J K 
1. Liefst schriftelijk uw bestellingen overmaken. 
2. Het sekretariaat (op naam A. Caluwaerts) is open 

na 18 uur, 
3. De kopers mogen vooral niet vergeten mee te de

len of de vlag aan een stok wordt gehesen of uit 
een raam wordt gedrapeerd. Deze inlichting is no
dig voor het plaatsen van de ringen. 

4 Andere formaten van GEBORDUURDE VLAGGEN 
kunnen op verzoek gemaakt worden. Ook vereni-
gingsvlaggen en provincievlaggen. 

5. De verzendingskosten zijn niet begrepen in de bo-
venaangehaalde prijzen. Bestellingen van 10 en 
meer vlaggen worden gratis verzonden 

6. Wie vlaggen of wimpels met franjes wenst moet 
het nadrukkelijk meedelen De priis moet dan ver
hoogd worden met : 
— 10 F per m voor wollen franjes (drie zijden); 
— 35 F per m voor nylon franjes (drie zijden). 

7. Wie 10 rwollen en-of nylon) vlaggen verkoopt ont
vangt gratis een elfde wollen vlag van 1.5 m x 
1,5 m van 350 F; 
Wie 10 katoenen vlaggen van 1,5 x 1,5 m tegen 
260 F verkoopt ontvangt gratis een elfde katoenen 
vlag van 260 F 
Van zohaast in het pak van 10 vlaggen één katoe
nen vlag voorkomt, ontvangt men als elfde vlag 
de katoenen vlag van 260 F. 

Al uw bestellingen overmaken aan de 
Nationale Bevlaggingsaktie, Gewad 18, 
Gent. 

binnenlandse voortbrengst 
19,9 % bedraagt. De Vlaamse 
landbouwers vragen thans 
een teeltkontingent van 20 % 
in de plaats van de 17 % 
waarover wij hierboven ge
sproken hebben 

De bevoegde minister — de 
Waal Heger — veegt echter 
vierkantig zijn hielen aan de
ze zeer geringe en zeer ge
rechtvaardigde eis Hij be
weert dat het enkel aan de 
koordinatiekomitees ligt of 
de overeenkomst herzien 
wordt of niet. 

Wij hebben enkele land
bouwers in verband met de
ze zaak, die op dit ogenblih 
zeer belangwekkend wordt 
opgezocht en hen gesproken 
over deze koordinatie-komi-
tees. Deze komitees omvat
ten zogezegd vertegenwoor
digers van de boeren die met 
de fabrikanten de suikerprijs 
en de verhouding voortbren
ger-verwerker bespreken 

Naar het schijni z uden. 
op enkelen na, slechts ja
knikkers van de Boerenbond 
in deze komitees zitting heb
ben Senator de Smedt »s 
voorzitter en de Boerenbond 
heeft ook in Wallonië enkele 
leden .. 

Dat zegt' genoeg voor wie 
enigzins op de hoogte is van 
landbouwzaken. En meteen 
hebben wij verleden week 
ook weer eens kunnen be
merken waar de echte ver
dedigers van de boeren belan
gen zitten. 

Het IS — samen met ons 
— het Boerenfront, dat de 
strijd voert voor de Vlaamse 
landbouwer, Het Boerenfroat 
en de Volksunie die de strijd 
hebben aangebonden tee en 
de schandelijke achteruit-
stelling op alle gebied van de 
Vlaamse boer. Wij zullen ook 
in de zaak van de biet waak
zaam blijven. 

S.D.L, 
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Lachen m e t Laure l en Hardy 

DE DRIE 
KLAPHOEDEN 

Vorige week vrijdag werden wij 
door de Vlaamse TV vergast op 
een juist geleld 30 jaar oud stuk 
van de Spanjaard Miguel Mihura: 
« De drie Klaphoeden ». VooraJ 
wist een charmante omroepster 
te vertellen dat het een nogal 
eigenaardig stuk was, en dal ver
schillende mensen over het werk 
niet bijzonder vleiend hadden ge
oordeeld. Tussen de regels door 
werden wij echter verzocht dat 
wel te doen, want (zo zei het 
lieve kind) achtera)' gingen de 

Zefelfabriek 
Boterberg 

LEDEZiJDE • LEDE 

Alleenverdeler ; 

Engel & C 
Eigen produktle 

Uitgebreid gamma 
Aan huls geleverd 

Prospektus 
op verzoek 

TEL (053) 225.60 

Voor (eden 
en abonnees 

Volksunie 
20 V. KORTING 

verstandige kijkers zich de be
denking maken dat signor Mihura 
toch wel een en ander aan de we
reld te verkondigen had. 

Met de zoete illuzie een verstan
dige kijker te zijn, hebben wij 
dus van het eerste tot hel laatste 
woord met inspanning uilgeke-
l\en naar diepzinnige woorden, 
gevatte opmerliingen, enz., De 
lezer mag het lijstje zelj aanvul
len. Wij hebben, dank zij een 
flinke inspanning, gezien en ge
hoord hoe de auteur de draak 
steekt met de levensgeiuoonten 
van een welstellende burgersja-
milie, met de hojjelijkheid van 
een hoteluitbater, en met nog zo 
enkele zaken. Maar indien men 
het ons vraagt, wij vonden dat 
de auteur voor zo weinig resultaat 
niet zoveel moeite had hoeven te 
doen. Want erg geestig was het 
niet, en de overdrijving is voor 
Miguel Mihura een blijkbaar veel 
ie moeilijk wapen I 

liet scheen ons echter toe dat 
de auteurs van die avond wel de
gelijk in het stuk geloofden) want 
we kunnen niet beweren dat ze 
het slecht hebben gedaan. Robert 
van der Veken en Cyriel van Gent 
gaven gestalte aan respeklievelijk 
een naïeve don Dionisio en een 
maar al te hoffelijke hoteleige
naar don Rosario. De overige spe
lers haalden uit de tekst ongeveer 
wat er in zat. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• Z O N D A G 
1100 tot 1140 : Uitzending van een 
H Mis — 15.00 : Voor boer en tu in . 
üer (landbouwmagazine) — 15.30 : 
Panorama : de week in beeld — 
16 00 : Klein, klein, kleuterke — 
16 20 : Alles in goede luim (frag
menten uit de pioniersjaren van de 
ïilm) — 17.00 tot 18.00 : Eurovisie : 
Reportage van de internationale 
jumping te Luzern : De « Pilatus-
prijs » — 18 30 : Jeugdfilm : De 
Wonderfee — 19 30 : Re rode ballon 
(poëtische film) — 20.00 : TV-
nieuws — 20 25 : Het manneke — 
20 30 : Kathleen (liederenprogram-
ma in de reeks t Wereldm.elodiën ») 
— 21.20 : Sportweekend — 2145 : 
De Duitse film : Het gelaat van 
de werkelijkheid — 22.40 : Twee
de nieuwsuitzendlnK. 

• MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19.30 : 
Twee tekenfilmpjes — 19 45 : ZkJek-
llcht — 20.00 : TV-nleuws — 20.25 : 
Het manneke — 20.30 : Aangename 
kennismaking met Aarschot (ge
filmd programma) — 21.00 : Speel
film : Blauwbaard (Barbe bleue) 
(Film van Christian Jacque met 
P. Brasseur, O. Aubry, J. Debucourt, 
J . Sernas) — 22 25 : Toneelmaga. 
zine — 22 55 : Tweede nieuwsuit
zending. 

• W O E N S D A G 
17 00 tot 18.30 : Kom toch eens 
kijken — 19.00 : Mijn vriend Plicka 
(5e afl.) — 19.30 : Tussen water 
en wind — 20.00 : TV-nieuws — 
20 25 : Het manneke — 20.30 : 
Tweemaal drie is zes (liedjespro
gramma) — 20.50 : Bonanza — 
21.40 : Verover de aarde : Brood 
voor drie miljard mensen (weten
schappelijke reportage) — 22 25 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• D O N D E R D A G 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 : 
Arena — 20.00 : TV-nieuws — 
20.30 : Speelfilm : Key Largo (gang
sterfilm van John Huston met 
Humphrey Bogart) — 22.10 : Weg
wijzer : Studie na het werk — 
22.55 : TSreede nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 
19 00 : Gastprogramma : Het vrije 
woord — 19.30 : Penelope — 20 00: 
TV-nieuws — 20 25 : Het manneke 
— 20 30 : De Sluipschutter (spel 
door üys Krige) — 22 00 : Pre
mière (filmnieuws en nieuwe films) 
— 22 45 ; Tweede nieuwsuitzending. 

DINSDAG • VRIJDAG 
14.05 tot 14.30 : Schooltelevisie : 
De Inca's (voor leerlingen van 15 
tot 18 jaar) — 19.00 : Gastprogram
ma : De Liberale gedachte en actie 
— 19.30 : Mickey Mouse Club — 
20.00 : TVJileuws — 20.30 : NTS : 
Herfst in New Tork (TV-spel door 
Sidney Carroll) — 21.80 : S m ^ e -
lljk kijkers 1 (documentair pro
gramma) — 22 00 : Eurovisie : 
Hary Janos-suite (Suite voor orkest 
van Zoltan Kodaly) — 22 45 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

17 00 tot l8 30 : Kom toch eens ki j
ken : wederuitzending van het 
jeugdprogramma van 16 mei—10.00: 
Religieus programma — 193.0 : 
Echo : nieuws ui t eigen land — 
20.00 : TV.nleuws — 20 30 : Den
nis O'Keefe-show (6e afl.) — 21.00: 
eurovisie : Marlo del Monaco (Con
cert geseven in de Kurhaussaal te 
Wiesbaden) — 21.48 : Hongkong 
(poUtlefeullleton) — 22.35 : Twee
de nleuwBultzending. 

We kunnen ecder moeilijk ge
loven dat de regisseur dat ook 
had gedaan. We hebben de in
druk dat hij het stuk niet vol
doende kritisch onder handen 
heeft genomen. Hij had bv. ener
zijds het tempo gedurende de 
zwakke plaatsen moeten opdrij
ven, en anderzijds meer nadruk 
leggen op de geslaagde delen van 
het werk. Nu had hij de tekst van 
Mihura genomen zoals deze in het 
boekje staat. Volgens ons lag daar
in zijn vergissing. 

De kijker was er die vrijdag
avond misschien niet helemaal 
aan voor zijn moeite, Inaar van 
een TV-zender, waarvoor geen 
enkel Vlaams stuk goed genoeg 
is, verwachten We toch heel wat 
anders, mijnheer Van Herre-
weghen I 

DENNIS 
O'KEEFE-SHOW 

We zijn vanavond reeds aan de 
vierde aflevering toe van het nieu
we TV-feuilleton : « The Dennis 
O'Keefe-show •». De joernalist Hal 
Towne begint zo stilaan zijn plaats 
in te nemen naast de andere kon-
slanten van onze TV-wereld, zij 
het dan ook niet onder hel eens
gezinde applaus van het kijkers
publiek, dat (gelukkig !) toch 
wat kritische zin heeft overgehou
den. 

Reeds onmiddellijk na de eerste 
zaterdag kon men hier en daar 
neerhalende kommentaar lezen 
over de opvolger van ons aller 
« Dennis the Menace n. Door een 
groep leraars werd zelfs reeds een 
kolleküef protest de (kranten-) 
wereld ingezonden. Zij hebben 
hel daarin vooral tegen wat zij 
noemen : « een toppunt van on
benulligheid en wansmaak... dit 
ellendig schouwspel... beledigend 
voor de menselijke waardiglieid » 

Wij hebben er de voorkeur aan 
gegeven enkele afleveringen bij te 
wonen vooraleer ons te wagen 

KASTKLAAR 14,50 F per kilo : 

HALFKLAAR 12,50 F per kilo • 

V\/INDDROOG 7,50 F per kilo • 

20 % korting voor proefv/as • 

Voor dienst kastklaar ' 

en halfklaar. S 
• 
• 

Wasserij PERFECTA! 

Paardenmarkt, 20 1 
• 
• 
m 

Antwerpen i 
Tef. 32.27.12 ï 

Houder van een technisch * 

wasbrevet • Cenetra > ï 
• 

v/aarborg voor minimum tieet S 

en hoge witheidsgraad. i 

Voor lezers en toekomstige lezers • 

van de Volksunie, voor • 

Antwerpen en randgemeenten, • 

ook na 6 uur 's avonds. ! 

aan een al dan niet vernietigend 
oordeel over de eksploten van 
deze nieuwbakken Dennis. We 
dachten : men gaat niet over één 
nacht ijs, en zeker niet in de len
te. Maar ons ongenoegen na de 
eerste aflevering is gedurende het 
tweede en het derde vervolg ech
ter niet verdwenen, het is zo 
mogelijk nog aangegroeid. Was 
de ^(.oudeyi Dennis dan pedagogisch 
misschien niet altijd te verant
woorden, hij was dan ten minsie 
toch altijd geestig. En wie Hal 
Towne echt geestig kan noemen, 
moei over soortgelijke zaken wel 
een zeer eigenaardige opvatting 
hebben. Niemand kan ontkennen, 
vinden we, dat de hele « Dennis 
O'Keefe-show » op een veel lager 
niveau blijft, dat de moppen 
lang niet zo fijn zijn, en dat som
mige zalten nogal aan de eerder 
bedenkelijke kant liggen. Want 
van goede smaak zal deze feuille
ton ivel nooit een school-voor-
beeld worden I 

Of ze er misschien maar best 
mee opliouden ? Zover willen we 
niet direkt gaan, al zou het ons 
zeker niet spijten indien er wat 
anders in de plaats kwam. De rol 
van smaak-bederver pa'sl de Tele
visie allerminst, vinden we I 

FESTIVAL 
Hel <( Festival n van bekroonde 

korte films hebben we steeds in 
ons hart gedragen. Het geeft jonge 
cineasten de gelegeniieid hun 
werk voor een breder publiek ie 
brengen, en geeft de kijkers de 
gelegenheid kennis te maken met 
elisperimenten van deze kunst
wereld. 

Uit het programma van zon
dag-avond hebben we vooral vHet 
Huisn van Louis van Gasteren ord-
houden. Het was menselijk en 
poëtisch terzelfderlijd. Alleen vra
gen We ons af of de film er niet 
zou hebben bij gewonnen, indien 
de konstruktie van het geheel 
minder moeilijk te volgen ware 
geiveest. 

Maar zelfs in zijn liuidige vorm 
blijft het een sterke kortfilm I 

RUDI CARELL 
We hebben maandagavond na

tuurlijk naar de « Rudi Carell-
show n gekeken. Rudi Carell is een 
geestige vent, en de lezer weet dat 
we van zo'n mensen houden. 

Nu welen we wel dat deze show 
nooit of dan toch bijna nooit uit-
groeit tot een echt meesterwerk. 
Het blijft meestal bij een preten
tieloze ontspanningsavond, vlot 
gcprezenteerd, met soms fijne, 
soms minder fijne humor, maar 
altijd zeer onderhoudend. 

Ook maandagavond was het zo. 
Er was voor elk wat wils, zelfs, 
voor de teenagers. Gelukkig heb
ben « The Shadows n en Cliff 
Riciiard het niet al te bont ge
maakt. Alleen liebben we ons af
gevraagd hoe de stem van deze 
laatste ar zou uitzien wanneer ze 
eens niet door de middelen van 
de moderne techniek zou .zijn 
« bijgewerkt »-.' 

Minder geslaagd vonden we het 
interview met de « dame in het 
zwart n. We houden irel van 
zwarte humor, maar dit kon ons 
toch niet bekoren. 

In elk geval een zeer amuzante 
avond t 

Jvb. 

Salvator Dali gezien voor de T.V. ? Wij ook 

Alle kenners en fijnproevers van dults 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 HERTJES ! 
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SPRONG IN HET ONBEKEND 
B«t vierde grondbeginsel: Familiale aanpassing der belastini^t 

Hier wordt niets nieuws ingevoerd : het thans voor de 
bedrij f sbelasting en de aanvullende personele belasting vige
rende stelsel wordt toegepast op de globale belasting. Enkel 
wordeij de vrijgestelde minima aangepast, hetgeen vanzelf 
spreekt, vermits het nieuwe belastbaar inkomen veelal meer 
cal bedragen dan vroeger (geen afgetrokken belastigen, sa
menvoeging van verschillende soorten inkomsten, enz.)-

Zo blijft de belasting
vermindering : 

5 % voor ieder der twee 
eerste personen ten lasten; 

10 % voor de derde en 
vierde personen; 

20 % voor ieder van de 
volgende personen. 

Voor de hogere inkomsten 
werd een wijziging gebracht 
aan het plafond van 250.000 
F, dat thans de grens van de 
belastingvermindering uit
maakt. Het wordt inderdaad 
verhoogd tot 275.000 F voor 
6 of 7 personen ten laste en 
to t 300.000 P voor 8 of meer 
personen ten laste. Boven 
deze bedragen worden de 
belastingverminderingen we
gens personen ten laste dus 
beperkt tot het percentage 
berekend op het plafond. 

Anderzijds is geen belas
ting verschuldigd, indien he t 
belastbaar Inkomen volgende 
bedragen niet bereikt : 

25.000 F voor schatplichti-
gen met geen personen ten 
laste; 

taksatie van de uitkering 
aan de vennoten, en werd 
alsdan in mindering ge
bracht. (Toepassing van het 
beruchte artikel 52 der sa-
mengeordende wetten op de 
inkomstenbelastingen : de 
reeds belaste inkomsten). 

Zonder in de al te techni
sche en ingewikkelde details 
te treden kan er toch nog op 
gewezen worden, dat het 
huidige stelsel weinig over
zichtelijk en rationeel is, en 
een werkelijke doolhof uit
maakt, waarvan de zij paad
jes natuurlijk met welliist 
werden betreden door hen 
die hun rechtmatig aandeel 
in de fiskaliteit wensten te 
verkleinen. 

Door de fiskale hervorming 
wil men een enkel regime in
voeren, toepasselijk zowel op 
de aandelenvennootschappen 
als op de personenvennoot
schappen, zowel op de uit
gekeerde winsten (aandelen, 
tantièmes, enz.) als op de 

v«un de gereserveerde win
sten dat vijf miljoen te bo
ven gaat. Bovendien zal de 
vennootschap op de uitke
ringen een roerende voorhef
fing van 15 % inhouden (zie 
hierna nr. 7). 

De financiële instellingen 
zullen eveneens het algemeen 
regime der venootschappen 
volgen. Tot nu toe ontsnapte 
een belangrijk deel der win
sten van banken, hypoteek-
maatschappijen, kredietin
stellingen, verzekeringsmaat
schappijen e.d., aan de be
drij f sbelasting. Dit was mo
gelijk door het principe, dat 
niet slechts de reeds belaste 
inkomsten werden in minde
ring gebracht, doch ook de 
inkomsten die vrijgesteld wa
ren van belasting. En ver
mits de financiële instellin
gen een groot deel van hun 
middelen in titels belegden 
die van de mobiliënbelasting 
waren vrijgesteld, bleef prak
tisch geen belastbare winst 
over. Laat ons hopen dat de 
minister op dit punt zijn her
vorming er door haalt. De 
« geldmuur » zal zich even
wel tot het uiterste verzet
ten... Er is ook een schaduw
zijde verbonden aan deze 
kwestie : hoe zal de financië
le sektor reageren ? Zullen 
de lasten uiteindelijk niet 
worden afgewenteld op de 
klienten ? 

Kadastrale pereKwatie: bloemhof je voor liuis wordt duurder* 

ROND FISKALE HERVORMING 
EN KADASTRALE PEREKWATIE 

F voor schatplichti-
een persoon ten las-

F voor schatplichti-
twee personen ten 

F voor schatplichti-
drie personen ten 

F voor schatplichti-
vier personen ten 

30.000 
gen met 
te ; 

35.000 
gen met 
laste; 

40.000 
gen met 
laste; 

60.000 
gen met 
laste; 

60.000 F vermeerderd met 
30.000 F per persoon ten las
te boven de vier. 

Zoals u ziet, is er thans 
geen sprake meer van kate-
gorie der gemeente van 
woonplaats of werkkring. 
Deze norm wordt voortaan 
weggelaten, hetgeen alleszins 
een werkelijke verbetering 
uitmaakt. In het huidige 
stelsel bedroeg het belasting
vrij minimum bv. voor twee 
personen ten laste : 30.800 
voor een gemeente van 1ste, 
23.800 voor 2de, en 21.000 
voor 3de kategorie. 
5) Afzonderlijke belasting 
op de vennootschappen : 

Op de met-uitgekeerde 
winsten der vennootschap
pen werd tot op heden in 
feite geen belasting gehe
ven. Inderdaad was de aan
slag op de gereserveerde win
sten in de bedrij f sbelasting 
slechts een voorschot op de 

gereserveerde. De personen
vennootschappen zullen 
evenwel kunnen kiezen tus
sen dat regime, en het on
derwerpen van hun winsten 
aan de belasting op de na
tuurlijke personen in hoofde 
van hun vennoten of leden. 

De globale belasting voor 
de vennootschappen zal 30 % 
bedragen op de al dan niet 
uitgekeerde winsten, ver
hoogd tot 35 % voor het deel 

Ten slotte voorziet he t 
wetsontwerp dat alle organis
men van openbaar belang, die 
diensten of goederen verko
pen op basis van een kost
prijs, aan de belasting zullen 
onderworpen worden. De door 

Interkommunales uitgekeerde 
winsten zullen onderworpen 
worden aan de roerende 
voorheffing van 15% in de 
mate waarin ze aan partiku-
liere aandeelhouders worden 
uitgekeerd. 

6. Voorheffing op onroerende 
inkomsten 
(vroeger: grondbelasting): 

De studie welke wij samen 
hebben besteed aan de wet op 
de kadastrale perekwatie, 
heef tonsnatuur lijk vertrouwd 
gemaakt met de grondbelas
ting volgens oud en nieuw 
stelsel. Zo nodig kunt ge de 
vroeger verschenen artikels in 
deze reeks raadplegen. 

VENETIAANSE BLINDEN 
Ze scheppen een aangename atmosfeer, laten toe de 
lichtsterkte te regelen en beschermen Uw meubels en 
tapijten tegen de nadelige gevolgen van te sterke zon-
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Koop bij Propagandisten ! 
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Antwerpen - Tel. 49.55.29 

• Bij het nieiK. « Sombrilla-Flex » werden de touwen voor 
• het op- en neerlaten en het schuinstellen der strippen 
• thans vervangen door één loshangende stang met zwen-
• gel (gebreveteerd model), die toelaat alle bewegingen in 
: één handomdraai uit te voeren, wat praktischer is en de 
: slijtage van de touwen vermindert. 
: Volledig afwasbaar en leverbaar in verscheidene pastel-
• tinten. Il koopt rechtstreeks in de fabriek. 
: A . JEURISSEN - C L O O S T E R M A N S & Z o n e n 
• Ber ingers teenweg - Z o n h o v e n - Tel . : ( 0 1 1 ) 1 3 2 , 3 1 

De grondbelasting (herin
ner u: 3% en de bijhorende 
opcentiemen van provincie en 
gemeente) en de oude natio
nale crisistaks worden ver
vangen door de onroerende 
voorheffing die in de globale 
belasting zal worden opgeno
men. Forfaitair wordt deze 
voorheffing bepaald op 15% 
van het K.I. 

Dit is dus een eerste on
rechtvaardigheid, vermits het 
werkelijk percentage normaal 
veel hoger zal liggen. 

Een tweede onrecht oestaat 
er in, dat deze 15% enkel zal 
mogen afgetrokken worden 
van de globale belasting, in 
zover deze geen verband 
houdt met de andere inkom
sten van de schatplichtige. 
Ten derde mag een gebeurlijk 
overschot niet worden terug
betaald, zogezegd omdat an 
ders de Staat desgevallend 
opcentimes van plaatselijke 
besturen zou terugbetalen ! 

Daarentegen zal een ge
beurlijk supplement wel die
nen betaald, bv. als de globale 
belasting 20% bedraagt, zal 
de schatplichtige nog 5% 
dienen bijbetalen, na de on
roerende voorheffing van 
15%. 

Voor degenen die hun ei
gen huia bewonen, zijn spe
ciale gunstmaatregelen voor
zien, die door de amendemen
ten reeds gewijzigd werden. 

St. 
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16 — DE VOLKSUNn 

Zij 
knoeien 

voort 
1 N de Volksgazet van vorige 

dinsdag verscheen een hoofdartikel « Overwegin
gen van een oude Flamingant» van de hand van 
Leo Picard, oud-aktivist, oud-medewerker van 
De Standaard. 

Het artikel kwam neer op de potsierlijke stel
ling dat Vlaanderen in naam van de demokratie 
de zetelaanpassing diende te verzaken. Hoewel 
in een voorafgaande nota de redaktie van de 
Volksgazet zich niet akkoord verklaart met die 
stelling vragen we ons toch af of heel dit ont
hutsend en potsierlijk artikel geen eerste voor
bereiding is voor de kapitulatie van de Vlaamse 
socialisten op dit punt. Jarenlang immers heb
ben de Vlaamse socialisten de zetelaanpassing 
afgewezen op grond van het argument dat ze de 
jaarlijkse bevolkingscijfers als grondslag voor 
die zetelaanpassing konden erkennen, maar dat 
ze de volkstelling afwachtten om dan onmiddel-
Mjk die zetelaanpassing goed te keuren. 

1 '̂ IT zuiver partijbelang nl. om 
aenard uit de Borinage te houden hebben de 
Haamse socialisten in beginsel het plan goed-
rekeurd waarbij een Borinage, zonder werkloos-
leid, 20 miljard zal krijgen voor de industriële 
)mschakeling terwijl de Zuiderkempen met 

miljard 650 miljoen zal mogen opdraaien. 
Zullen de Vlaamse socialisten thans omwille 

'an de partljeenheid de elementaire demokra-
tische eis van de zetelaanpassing afwijzen ? Wij 
willen het niet denken maar vermits ze gewoon 
zijn te kapituleren voor hun Waalse vleugel zou 
iiet ons ook niet bovenmate verwonderen. Zeker 
niet als de « Vlaamse » lijn in hun partijgebied 
/al bepaald worden door 93 en 75 jarigen, de 
jeide buitenissige grijsaards Kamiel Huysmans 
en Leo Picard. En dan maar klagen dat de jon
geren niet meer toetreden tot de B.S.P. ! 

OLGENS Picard is het impe
rialisme kleinburgerlijk en onsocialistish. Wij 
stellen dan rustig vast dat heel de B.S.P. klein-
;)urgerlijk en onsocialistisch is. En 't zullen niet 
1e Vlaamse socialisten uit het Brusselse zijn die 
Ut ontkennen want tegen ons komen ze sakke-
cn dat in de Brusselse socialistische klinieken en 

ziekenkassen niemand Nederlands met hen kan 
of wil spreken. Kleinburgerlijk taalfanatisme 
van de franstalige socialisten. Maar altijd op
nieuw leggen de Vlaamse socialisten zich bij dit 
alles neer. Die zijn niet eens kleinburgerlijk. Ze 
zijn tot een volslagen slavendom vervallen. 

Potsierlijk is het argument van Picard dat we 
de vrees voor het Vlaams imperialisme bij de 
Walen moeten wegnemen. Wij moeten de 
Walen geruststellen dat de Vlaamse inwijke-
lingen aldaar zich zullen aanpassen. Alsof de 
honderdduizenden Vlamingen die sinds 1830 naar 
Wallonië uitgeweken zijn, mee door de schuld 
van de Vlaamse socialisten die nooit werk in 
eigen streek geëist hebben, ooit anders gedaan 
hebben. 

AAR over dat kleinburgerlijk 
imperialisme gesproken. Wie probeert sinds tien
tallen jaren de Platdietse streek, Aubel en de 
Voerstreek te verfransen ? Zijn de Waalse socia
listen daar niet bij betrokken ? Wie leverde weer 
het handvol betogers die hun imperialistische 
buit willen verdedigen vorige zondag te Verviers? 
Hoofdzakelijk de Waalse socialisten. Zij zijn be
zeten door de meest achterlijke kleinburgerlijk 
imperialistische en taalfanatische virus die uit 
Frankrijk overgewaaid is. En zij vinden steeds 
steun bij de Vlaamse socialisten. 

Met heel hun Antwerps oud-aktivistenheir in
begrepen 

h N waar Picard het heeft over 
de noodlottige, «taaimuur » in Vlaanderen als 
bijprodukt van de bourgeoisheerschappij dan 
kunnen we alleen maar vaststellen dat een 
B.S.P. demokratisering de zaken er niet overal 
op verbeterde want niemand als hun eigen 
oud-minister Anseele, die het Gentse socialisme 
leidt staat niet aan deze kant van de taaimuur. 
Hij is al een produkt van de socialistische bour
geoisie, die de Vlaamse boerentaal vervangen 
heeft door de taal van de grote demokraten De 
GauUe en Salan. 

1* IE zich alvast ook onder
scheidt door zijn « gematigheid » is de nieuwe 
voorzitter van de Vlaamse vleugel van de C.V.P., 
de heer De Saeger. Volgens La Libre Belgique van 
vorige dinsdag sprak hij te Leuven en verdedig
de daar de Franse kastescholen. Heeft het onze 
lezers soms verwonderd daarvan niets in «De 
Standa ard » of « Het Volk » te hebben gelezen? 
Onze lezers zouden dan nog vrij argeloos zijn. 

La libre Belgique noemt hem trouwens een 
moedig man omdat hij geen geestdriftig voor
stander is van de huidige regeringsformule. Nog 
een kandidaat-minister voor de volgende rege
ring. Hoeveel vlaamsgezinde kleurpolitiekers 
zijn trouwens aan die «kleinburgerlijke » mi-
nisterdroom — om het met Picard te zeggen — 
als Vlamingen niet ten onder gegaan ? 

De wet van het milieu blijkt onverbiddelijk. 

' ~ E enige goede C.V.P.-ers zijn 
vooralsnog de niet meer herkozen C.V.P.-ers. 
Zoals oud-volksvertegenwoordiger Lindemans. 

In een drietal artikels in de « Vrije Tribune » 
van De Standaard van 4, 5 en 7 mei « Kaf en 
Koren in het tweede wetsontwerp - Gilson » 
neemt hij de betwiste stellingen van Gilson on
der het vergrootglas. 

Vooreerst heeft hij het tegen het « maneuver » 
— het is zijn woord — van Gilson om bij de drie 
Waals-Brabantse dorpen die teoretisch tege
moetkomingen zouden opgelegd krijgen Eigen-
brakel met zijn 14.000 inwoners te hebben ver
vangen door Kasteelbrakel dat slechts een be
volking telt van 4.000 man. 

Verder stipt hij aan de duitstalige gemeenten 
van de provincie Luik. Zoals gewoonlijk worden 
de duitstalige gemeenten van de provincie Luk-
semburg. waaronder praktisch gans het arron
dissement Aarlen, vergeten. Die onrechtvaardig
heid dient volgens oud-volksvertegenwoordiger 
Lindenians hersteld. 

Waarop wachten de duitstaligen om krachtig 
van leer te trekken ? Nog steeds geterroriseerd 
door de Belgische unitaire patriottische profi
teurs ? Ook bij hem vinden we voor de eerste 
keer in C.V.P.-kringen verzet tegen de verdere 
verfransing van de oer-Limburgse Platdietse 
streek, « Zelfs wanneer de Voerstreek naar Lim
burg overgaat, halen de Walen een grote slag 
thuis». In het ontwerp Gilson werd dan nog 
vergeten Aubel tot de Platdietse streek te reke
nen. « Wij zijn ervan overtuigd dat de Vlaam
se parlementsleden zulk onrecht niet zullen la
ten geschieden » schrijft hij. 

De argeloze ! 
Heeft hij drie jaar in het parlement gezeten 

om nog niet beter te weten? 
Niet te verwonderen dat de C.V.P. hem heeft 

laten struikelen de jonste verkiezingen. 

OG een citaat van Lindemans 
waar hij het heeft over de randgemeenten « Het 
hoeft zeker niet meer betoogd te worden, dat 'n 
eenvoudige goedkeuring van het ontwerp in zijn 
bepalingen aangaande de randgemeenten, om 't 
even welk mandataris veroordeelt in de ogen van 
de Vlaamse kiezers in het arrondissement Brus
sel en ook daarbuiten ». 

Ze weten het dus. 
Het wordt tijd. 
Het imperialisme in België — dit dient nog 

aangestipt — is franstalig. Het is Brussels en 
het is Waals. 

Het is Waals in de Platdietse streek, te Edin-
gen en aan de taalgrens. 

Het is Brussels in Vlaams Brabant. 
Wij zijn het niet alleen maar moe. 
Wij verliezen er al onze deftigheid mee. Wij 

kotsen het uit. 
Wim Jorissen. 

V L A A M S V E R F F A B R F I ^ zoekt kon tak t me t groothandeaars 
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