LANDDAG : NOG
LOSSE NUMMERS 6 F

WEEKBLAD

-

19 M E I

1962

-

NR 2 0

WEKEN
8'JAARGANG

Wfum

BLAD V A N DE V L A A M S KA
BEHEER ! Maur. lEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL. TEL. 11.82.16

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS

:

KRUISHOUTEM

m

:
w

Z
ï 3
>
;
:
;
;
?
'
"

Meeting in open lucht '•
•
'"
op de markt
•
zondag 20 mei
•
na de H. Mis van 8 uur *
:
Spreker :
•
Volksvert.
j
Dr Leo Wouters
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LSE STAD
Uitwijzing

Dr.

Paardekooper

D e uitwijzing v a n Dr P C P a a r d e k o o p e r is een kaakslag
voor V l a a n d e r e n . Deze uitwijzing is totaal o n d u l d b a a r ;
i n d e r d a a d kan m e n a a n geen enkel Nederlander het recht
o n t z e g g e n zich te moeien met de dingen die h e m a a n g a a n .
E e n Noord-Nederlander heeft principieel en moet d u s ook'
h e b b e n in praktijk het recht om zich bezig te h o u d e n m e t
zijn k u i t u u r over gans het kultuurgebied, dus ook in
Z u i d - N e d e r l a n d en in F r a n s - V l a a n d e r e n . De g e m e e n schappelijke belangen van Noord- en Z u i d - N e d e r l a n d e r s
i n z a k e k u i t u u r zijn enger d a n die van V l a m i n g e n en W a len. O p de keper b e s c h o u w d heeft Dr. P . C . P a a r d e k o o p e r
m e e r titels o m zich bezig te h o u d e n met de Nederlandse
k u l t u u r a a n g e l e g e n h e d e n in België d a n om het even welk e W a a l s e minister.

De

slechte

Dr. Paardekooper
heeft
zich bij zijn vorige spreekbeurten in het Vlaamse land
onthouden van iedere politiek. Wij wensen echter te
beklemtonen dat. waar de
Nederlandse kuituur in België met politieke middelen
onderdrukt wordt, ook poli- tieke
stellingnamen
van

UiTWUZING VAN
PAARDEKOOPER :
EEN SCHANDE VOOR VLAANDEREN.

NA 18 JAAR SIBERIË
VIER UIT POTMA
N a achttien j a a r g e v a n g e n s c h a p l a n d d e n verleden dinsd a g o p het vliegveld v a n Z a v e n t e m , de vier V l a a m s e
k r i j g s g e v a n g e n e n uit P o t m a .
Onmiddellijk w e r d e n ze
d o o r de rijkswacht m e e g e n o m e n e n opgesloten in St-Gillis. D a a g s t e v o r e n h a d d e S o v j e t a m b a s s a d e volksverteg e n w o o r d i g e r de C o n i n c k en Dr. H e r m a n Le C o m p t e v a n
d e vrijlating op d e h o o g t e gesteld ingevolge h u n t u s s e n komsten.

Ter gelegenheid van het
•redesbezoek van Spaak aan
Moskou op 15 september 61,
had
volksvertegenwoordiger
Deconinck een verzoek tot
vrijlating overgemaakt. Nadien hebben onze mannen
rechtstreeks stappen aangewend bij de Russische autoriteiten. Zij zullen hun inspanningen voortzetten voor
een spoedige vrijlating door
de Belgische instanties die ze
t h a n s gevangenhouden.
Het gaat hier om volgende
personen : De Galan Julien,
geboren op 14-4-35 te Ge-

raardsbergen, De Rous Gerard,
geboren op 12-2-22 te Robaais, De Wolf Joris, geboren
te Gent op 9-12-24, Wauters
Jan
Baptist, geboren
te
Dworp op 1-5-25. Allen hebben zich op jeugdige leeftijd
m verschillende omstandigheden laten meeslepen om vrijwillig de wapens op te nemen
tegen Rusland
Zij werden
ook door de Belgische krijgsgerechten
veroordeeld
tot
straffen van vijf en acht jaar
of tot de doodstraf.
Zaterdag jl. kregen de betrokkenen hun aanzegging

om hun pakken te maken. In
eerste klas reisden ze tot
Moskou om onmiddellijk te
worden doorgevlogen per Sabena naar Zaventem, alwaar
de rijkswacht hen oppikte.
Reeds in 1956 was er sprake
van dat zij zouden kunnen

TERUG
naar huis keren, de verscherping der verhoudingen OostWest heeft zulks doen verhinderen. Het feit dat zij als
vrijwilligers de wapens hebben opgenomen was de hoofdreden waarom hun statuut
van krijgsgevangenen
werd
omgezet in een straf gevangenschap van 25 jaar. Zonder
ons uit te spreken over de gegrondheid van de aanklacht
tegen hen menen wij dat politieke gevangenen vooral dan
wanneer zij zeer jeugdig waren op het ogenblik der fel-

ten, met 18 jaar gevangenschap meer dan genoeg hebben geboet.
Wij verwachten als vanzelfsprekend dat de Belgische
autoriteiten zich in humanitaire gevoelens niet zullen laten achteruitstellen door Rus-

THUIS
land, wanneer 't er om gaat 'n
einde te stellen aan de nasleep van de oorlog.
In ons volgend nummer
brengen wij een volledig verslag over de 18 jaar gevangenschap, over te stappen die
al jaren aangewend werden
door bet St Maartensonds,
d ^ «ij niet genc»^ StKanen
loven vooT itfjn akt'e. over al
diegenei? aan wie gevraagd
werd ten gunste van deze
vier gevangenen tussen te komen en die het niet gedaan
hebben.

traditie

Noord - Nederlanders
niet
principieel kunnen worden
afgewezen.
Minister Vermeylen die de
beslissing tot de litwijzing
heeft genomen, sluit daarmee
de rij van een paar Illustere
voorgangers : in 1929 werden
door de regering Jaspar de
professoren Geyl en Burger
uitgewezen, in 1933 wees de
regering de Broqueville Pr
Geyl, de heer Meller en Antoon Coolen uit. De huidige
maatregel brengt ons terug
tot een periode van waanzinnig hoera-patriottisme; dat
thans een Vlaams minister
aan de bazis ervan ligt
maakt de zaak alleen maar
beschamender.
Eens te meer wordt het bewijs geleverd dat de Walen
en de franssprekenden Leuven als hun privaat jachtdomein beschouwen. Er zal
dienen onderzocht te worden
in hoeverre de akademische
overheid van de Leuvense
Alma Mater aangedrongen
heeft op de onterende ministeriële beslissing. De bewering dat Leuven een kruispunt zou moeten zijn van
twee kuituren komt meteen
weer in haar ware gedaante
te staan
Op te merken valt dat minister Vermeylen zijn beslissing heeft getroffen enkele
uren nadat hij een voordracht bijgewoond had van
Professor Sauvy, een frans
staatsburger, die diepgaande
wijzigingen in de Belgische
politiek kwam voorsiellen
De zaak Paardekooper bevat enkele «eer duistere punten, waarop nodig het licht
moet vallen tijdens de reeds
door Mr. Van der Eist a a n gevraagde interpellatie.
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LEGER
iWaarce Redaktie,
Een vraagstuk dat zou dienen
aangepakt te worden, is wel dit
der heraanpassing van ons Belgisch mihtair verdedigingsstelsel.
Zoals de « Linie » van 4 5 62, heel
terecht aanstipt, stelt zich dringend de vraag of wij, in een nucleaire tijd, nog wel tanks en soldaten nodig hebben
Dus IS het leger m zijn hedendaagse vorm overbodig en dient
slechts om een bende sabelslepers
njkelijk een Imlekker leventje te
lai-en slijten
Maar onze Vlaamse jongens en
aeker hun ouders betalen er het
ge ag van
Daar zouden de volksvertegenwooidigers van de Volksunie m het
Parlement, moeten voor op komen.
De Vlaamse openbare opinie zou
moeten voorgelicht worden Daar
ook ligt een dankbaar arbeidsveld
Een schrijnende
onrechtvaarvaardigheid tegenover het Vlaamse volk, dat m zijn geheel genomen anti-militarist is, dient uit de
weg geruimd te worden.
Daar zit muziek in.

Voigens de inrichters zouden er
te Brussel een 10 000 neelnemers
geweest zijn. Volgens de politie
waren het er een 5 000, maar wij
weten uit goed ingelichte bion
dat er hoop en al 1247 waren
Vooraan een tweetalige spandoek. Al de rest, zoals vlaggen en
zo, natuurlijk eentalig Vlaams.
Wat kon men andere verwachten'
De anders zo vredelievende (sic)
roden stapten op onder de 'onen
van de meest pruisische der belgische militaire marschen, gespeeld
door een volledig geüniformeerde
muziekkapel (met kepis en al)
waarvan de officier (s'c) gouden
tressen op zijn schouders droeg
zoals, onzalige herinnering, destijds een nazi-oberleutenant.
Misschien heeft die vent die
epauletten destijds in Duitsland
gekocht wanneer hij daar onder de
oorlog als lid Van de O T of als
vrijwillige arbeider verbleef
Er was ook weer de onvermijdelijke groep lode va'ken (of zijn
het arenden '>) met landsknechttrommen en korte fluwelen zwarte broeken, precies zo van de Hft^
lerjugend afgekeken

niet meer dan hun plicht deden,
had zien afranselen op een gemene manier.

ST-ANNEKE
Geachte Redaktie,
In de reportage door Staf de
Lie : «Bulldozers voor St Anneke»
las Ik het volgende : « Wanhoop
en neerslachtigheid zijn hun deel,
ZIJ weten niet waar naartoe » Welnu, ikzelf was een der eerste, of
zelfs de eerste pionier van St-Anneke, maar de geschiedenis herhaa't zich steeds, vroeger moesten ook de talrijke huisjes verdwijnen achter t fort van St Anneke, waarin meestal ouden van
dagen verbleven (mijn vaders vader inbegrepen). Hierdoor moesten
talrijke van deze mensen him toevlucht zoeken in ouderlingen-tehuizen. De geschiedenis herhaalt
zich want jaren later werd mijn
woonschip, dat in de «oude kreek»
gemeerd lag, zonder verwittiging
of zonder proces ondergespoten
terwijl ik afwezig was.
A V.B. - Antwerpen.

Veider de kliek der partijprofiteurs en hun slipdragers. De manBIETEN
nen die terzelfdeitijd volksvertegenwoordiger, burgemeestei, beBeste Volksunie,
heerder van de Coop of de Prévoyante Sociale en nog 't een of 't
Proficiat voor uw aitikel :
ZE KWAMEN WEER OP ander zijn en een maandelijks in- « Suikei klontjes alleen voor Wakomen hebben om een bankdireclen ».
teur te doen watertanden Hier en
Dat was rond. Het zal veel boeSTRAAT !
daar liep ook nog wel een klem
ren goed gedaan hebben te zien
groepje misleide arbeiders m de
dat de Volksunie belangstelling
stoet, wie men het kon aanzien dat
Een onzer onlangs bijgewonnen
heeft voor deze zaak. Inmiddels
ze tot de oude gaide van het so- is de grotere pers ook op dit vraagnieuwe leden stuurde ons volgend
cialisme
van
voor
50
jaar
behoorartikel over de socialistische 1 mei
stuk gevallen. En nu maar zien
den en die zich wel met al te best
betoging te Brussel. Het lid in
wat er van terecht komt De B B.
zullen
thuis
gevoeld
hebben
tussen
kwestie, zelf oud-socialist, was
(niet Brigitte Bardot maar de Boedie heien (sic) met stijve kol, hoed
vroeger wel eens gelegenheidsrenbond) zal m ieder geval leen vest in daim en geparfurmeermedewerker van «De Volksgazct»,
lijk verveeld zitten en de boeren
de dametjes met nylonkousen en
II Vooruit » en andere socialisti
kijken benieuwd uit wat hun mansche bladen. Misschien zult gij hielen van 10 cm hoog. We zouden
netjes m het koordmatiekomitee
nog de mannen van de « jonge
hiervan nog sporen in zijn stijl
terugvinden. U gelieve hem hier- garde » vergeten, een para-mili- doen
Landbouwer - Broechem.
taiie organisatie, die hun nachten
voor te verontschuldigen.
doorbrengen met overal m de
Brusselse omgeving op de schoonDe maniakken van de gebalde
ste openbare en private muren te
vuist hebben nogmaals het «feest
gaan kladden « quittons l'Otan » : Alles voor de kommunikant
van den arbeid » misbruikt om
en « plus d'armée » aldus de weerhun sinistere benden de straat op
kruisjes
standgeest van ons land en de :
te sturen. AUes bij mekaar was
burgerzin
van
het
leger
ondermij•
ringen
het maar een triestig geval, zonnend
der een greintje geestdrift. Het
;
uurwerken
m
leek meer op een voettocht naar
Wanneer je die bende daar uit- ï
Scherpenheuvel op de thuisreis
enz...
dagend zaagt lopen, was het pre•
dan op een feeststoet
cies of die heren (sic) zijn al vergeten dat ze, met moeite een jaar
geleden, het land op de rand van
de revolutie gebracht hebben ver- •
schillende doden, tientallen ge- ;
MAATKLEDING
Groenplaats 8
wonden en voor miljarden schade •
volgens
op hun geweten hebben. Ja, naast
Antwerpen
ons op de stoep stond een man die ••
hypermoderne
beweerde in de stoet, op de eiemethode
Tel : 32.93.81
p'aatsen, een paar mannen te her- :
r
kennen
die
hn
rik<!Wacht°rs
die
PERFEKTE PASVORM
B H - Erembodegem.

VOLKSUNIE

pest, de overstromingen te Veurne
en te Overmere en andere akties
op plaatselijk gebied, waarvan de
meeste hijvalrijk verlopen zijn,
beginnen wij een <( Vlasaktie ». De
eerste bijdrage hierover verschijnt
deze week. Binnenkort beginnen
wij ook — in samenwerking met
landbouwdeskundigen — een grote
reportage over de achteruitstelling
van de Vlaamse landbouwer.

BOEREN
Geachte Fledaktie,

Wat gaan wij allemaal nog beleven als boer ? Ik ken tientallen
en tientallen kleine landbouwers
m onze streek die de pijp aan
maarten hebben gegeven en die
gaan werken zijn, meestal als pendelarbeiders tegen kleine lonen,
maar zij verdienen dan toch nog
meer dan als landbouwer Het
gaat erbarmelijk slecht de jongste tijd : varkenspest, aardappelmizerie, achteruitgang van hop en VRIENDEN
vlas, armoe-lonen m de boerenGeachte Heer,
stiel en noem maar op. Wij geloven dat de V.U. gelijk heeft waar
Met deze wil ik U inlichten over
zij schrijft dat het de sinikalisten
het verschijnen van een reportage
erom te doen is zoveel mogelijk
over Vlaanderen onder de titel
landbouwers de strop om te doen,
« Wat Vlaams is . » in de Katozij zijn dan verplicht naar de falieke Illustratie van 12 mei j 1. een
briek te gaan of te gaan doppen.
bijzonder objectief en gunstig
beeld over de strijd welke voor
Dan kan het ACV, die brave
Vlaandeien op zo vele fronten
mensen opvangen en hebben zij
wordt gevoerd (met o a. het Voerer nog meer aan, kwestie van het
vraagstuk, de randgemeenten en
hoge lidmaatschapsgeld dat per
ook de anti-Vlaamss geestelijkjaar om en bij de duizend frank
heid, enz ).
bedraagt
Gelukkig
beginnen
Ik meen dat het de moeite loont
steeds meer en meer landbouwers
m uw blad de VU. daar eens de
in te zien waar hun verdedigers
aandacht op te trekken
zitten. Een boer verandert niet
Hiermede hoop ik aan een plicht
gemakkhjk van gedacht maar hij
te hebben voldaan en ik meen dat
IS een gelrouw mens,
eens
het goed is eens te wijzen waar
dat men zijn vertrouwen gewonde vrienden van Vlaanderen te
nen heeft.
vmden zijn
VE. - Loenhout.
Ik zeg proficiat K I. en ik hoop
dat u dat met mij doet '
Redaktie : Na de hopaktie, na
MC. - Gent.
onze bijdragen over de varkens
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BLAD V A N DÉ VLA A M S N A T I O N A D Ë P A R T Ï J

ZEELIEDEN EN B. T. B
0.'NLANGS

verschenen in ons
blad enkele artikelen over sociale wantoestanden in de hogere zeevaartschool te Antwerpen.
De Volksunie kwam tevens tussenbeide ten voordele van de zeelieden bij de begroting van Verkeerswezen. Deze bemoeiingen schijnen niet in
de smaak te vallen van de syndikale bonzen van
de Belgische Transportarbeidersbond (A.B.V.V.).
I n h u n maandblad « T r a n s p o r t » van 1 mei jl.
reageren zij geringschattend op onze bemoeiingen ten bate van het zeevolk en willen de indruk
geven dat de n a a r voor gebrachte grieven ofwel overdreven zijn ofwel niet bestaan. Bovendien schijnen zij aan de Volksunie het recht te
willen ontzeggen te ijveren voor sociale rechtvaardigheid en manen ons aan « bij onze leest »
te blijven. Welnu, zij mogen gerust weten dat
wij de verdediging van het zeevolk, zo goed als
wij kunnen, tot onze taak rekenen. Toen wij in
1954 onze partij oprichtten was dit met de bedoeling de rechten te verdedigen, op het politieke vlak van alle Vlamingen, of het nu arbeiders zijn in privé of openbare dienst, bedienden,
ambtenaren, boeren, vissers of scheepslui, om
het even.

O

IVERAlJ waar onrecht heerst
zullen wij trachten te helpen omdat wij van oordeel zijn dat de Vlaming in dit land al te lang
de dupe is geweest van de politieke en ekonomische strukturen, juist omdat hij een kleine
man is en omdat hij Vlaming is.
En wij zullen daarvoor de toelating niet gaan
vragen aan politieke syndikalisten, die gewoonlijk het aktiefst zijn wanneer h u n partij in de
oppositie zit, maar zich als lammetjes gedragen
wanneer die partij in de regering zit
Maar nu ter zake.
De lezing van het artikel waarvan sprake
heeft ons niet geërgerd omdat, ondanks de moeite die hij zich geeft, de B.T.B.-schrijvelaar ons
de bewijzen geeft dat zijn organisatie in gebreke
bleef. Hij besluit zijn artikel met de woorden
« dan kan onze organisatie alleen nogal beter ».

Wij noteren hier vooral «onze organisatie alleen ». Daarmee bekennen de B.T.B.-leiders meteen toch dat zij, en zij alleen, verantwoordelijk
zijn voor de reeds meer dan 16 jaar durende
treurige gang van zaken in de Belgische Zeevaartschool. I n deze school hebben zij immers
medezeggenschap en h u n ministers beheerden in
die periode verschillende malen het minsterie
van Arbeid en Zeewezen. En wat hebben zij
meer dan de andéren tot stand gebracht ?

E.

iN dat er een schandaal bestaat geven zij trouwens zelf toe vermits de artikelschrijver zegt dat wij wat de grond der
zaak betreft gelijk hebben. Trouwens, hij zegt
zelf dat zijn organisatie destijds in het beheerkomitee van de Pool een voorstel heeft gedaan
om wachtgelden uit te betalen aan de zeelieden.
Dit was echter pas in 1958 en het schandaal

BIJDRAGE DOOR
POL MARTENS

dagtekent van 1945. En al die tijd hadden zij
het kunnen oplossen, beter dan gelijk wie volgens h u n eigen beweringen; waarom deden zij
het dan niet ? En zouden zij er, zonder de jarenlange druk van de onafhankelijke syndikaten en
van de Volksunie op het politiek vlak, in 1962 nog
wel over gesproken hebben ? Wij willen trouwens van de gelegenheid gebruik maken om nog
enkele andere vraagjes te stellen aan onze grote
syndikalisten, die steeds meer h u n ' monopolie
willen vestigen, maar steeds minder rekening
schijnen te houden met de wens van h u n a a n geslotenen.

H<

lOEVER staat het, heren, met
het nieuw statuut van de Pool, met al zijn n a delen, dat volgens uw eigen verklaringen dagtekent van 12 mei 1945 en waarvan U, volgens uw
zeggen de voedstervaders zijt geweest ?
En worden volgens U in de Poolcommissies
geen partijdige sankties getroffen ? En hoever
zijn wij reeds gevorderd met de samenstelling
van het Nationaal Paritair Komitee dat wettelijk diende samengesteld sedert 1956 ?
En wanneer, heren, mogen de zeelieden ook
eens gaan dromen van de 48-urenweek, alle zeelieden ? Heeft de Internationale Conferentie te
Geneve in april 1958 terzake soms geen overeenkomst getroffen ?
Meent U niet dat het hoog tijd wordt de «eelieden van beide oorlogen als oudstrijders te beschouwen, en daarbij de oorlogsvaart als dubbele vaart aan te rekenen ? En wanneer komt
het genot van bijzonder voordeel inzake pensioenen tot stand voor onze zeevarenden ? En
ligt er werkelijk geen enkele verbetering in het
vooruitzicht van het lot van de weduwen van de
zeelieden-oorlogsslachtoffers ?
ZIEDAAR
.vrienden,
enkele
vraagjes waarop wij van U graag een klaar antwoord zouden krijgen. Uw politieke vrienden
van de B.S.P. zijn op dit ogenblik aan het bewind, dus moet het voor U gemakkelijk zijn de
gerechtvaardigde verzuchtingen van de zeelieden in te willigen. Dat kunt gij alleen, volgens
uw eigen zeggen. Bewijs het, nu in deze legislatuur.

Ondertussen zullen wij niet nalaten, als kleine
lastige muggen, U, groooote syndikale bonzen op
tijd en stond enkele prikjes te geven opdat gij
de belangen van onze werkende mensen niet te
veel uit het oog zoudt verliezen, ook al hebben
die mensen geen stemrecht en ook al zijn zij
niet met honderdduizenden.
Want om h u n belangen gaat het toch,
en niet om de uwe. Zij betalen er u trouwens
voor, ons niet.

Iedereen naar de

LANDDAG
Asse^ 3 Juni 1962

DE VOLKSUNII

4

ePeRNOTCN
REGER!NG EN BRT

DIKTATOR WIM

Een lezer vraagt ons wat de wet
eigenlijk zegt over de zendtijd, die
door radio en TV aan de regering
moet worden afgestaan, indien deze
er om verzoelit. Ziehier de tekst van
de « Wet van 18 mei 1960, houdende
organisatie van de Instituten der
Belgische Radio
en
Televisie »
(Brrr !... wat een taaltje !) :
Art. 28, § 4 : « De instituten zijn
verplicht, tot tien uur per maand,
over ieder van de frequenties waarover zij beschikken, kosteloos de mededelingen uit te zenden die de Minister onder wie zij ressorteren, hun
doorgeeft.
Voor en na de mededelingen moet
worden aangekondigd dat zij van regeringswege zijn verstrekt. »

Naar aanleiding van het feit dat de
Volksuniemandatarissen
afwezig
bleven op het tuinfeest te Laken beweerde « Het Volk » dat onze algemene sekretaris dit verboden had.

GEEN VERWARMING
Zoals wij elders in dit blad melden,
overleed op 15 mei j.1. in de gevangenis van St. Gillis de Heer architekt
van Ooteghem, die er als politieke gevangene verbleef. De toestanden in
deze gevangenis doen op sommig gebied nog denken aan de middeleeuwen. Zo vernemen wij dat de gevangenen en vooral de Heer van Ooteghem, de jongste weken erg geleden
hebben onder de koude, omdat de administratie beveelt dat op 1 mei de
verwarming moet stopgezet worden.
Als dus de temperatuur in de meimaand onder het nulpunt daalt dan
moeten de mensen binnen de fortdikke celmuren maar dood vriezen!

TEGENSTRIJDIG
Een lezer stuurde ons enkele zeer
belangwekkende krantenknipsels uit
de Volksgazet van 6 en 7 maart 1961,
dus enkele tijd voor de verkiezingen.
Onder de titel : « Samenvatting van
een socialistisch programma van ekonomische, sociale en culturele expansie » staat daar onder meer : « Wij
erkennen de integriteit van Wallonië
en Vlaanderen inzake taal en cultuur.
Wij bevestigen dat een grootscheepse
expansiepolitiek ten bate van de industrialisatie in Vlaanderen en de industriële omschakeling in Wallonië
het enige middel is tot het bereiken
van een voor beide gewesten heilzaam
ekonomisch en sociaal evenwicht ».
I n het programma staat verder onder
de hoofding « Een grootscheepse politiek van Nationale opvoeding en wetenschappelijk onderricht » als voornaamste punt : « Culturele autonomie doorgevoerd op het
hoogste
vlak ». Eigenaardig als men de bokkesprongen van de socialisten op dit
ogenblik in verband met de kulturele
autonomie bekijkt en als men leest
wat de Volksgazet thans schrijft over
de mogelijke verwezenlijking van deze kulturele autonomie.

STEEDS ERGER
Gedurende de vorige regering steeg
de.fijksschuld met twee miljard per
maand. Het is er onder de huidige opwindende regering van Theo-Spaak
niet beter op geworden.
In de maand april steeg de rijksschuld met 4,8 miljard.
Voor de eerste vier maanden van
het jaar was het 12,4 miljard (10,9
miljard wanneer men de bewerkingen
inzake het Internationaal Muntfonds
meerekent).
Het gaat goed in België.
Alles gaat omhoog.
En onze schulden.
En de levensduurte.

Open brief
aan mej. Lilians
te
BRUSSEL

Wouters

Mejuffer,
Een lehke band en een wagen die aan autostrade-snelheid over de kop ging hebben me toch één groot winstpunt
opgeleverd : ik had dezer dagen het voorrecht, n te leren
kennen
Geen persoonlijke kennismaking, mejuffer, maar een
kennismaking met uu; werk, De bedlegerige, die zopa^ in een
gierend moment aan de eeuwigheid voorbijjlitste, legl vermoeid
de luidruchtige kranten opzij en grijpt naar stilller en blijvende dingen. Gedichten : de oude vertrouwde vrienden uit
de eigen bibliotheek. Een paar nieuwe bundels die door een
bezoeker op het tafeltje naast het bed worden achtergelaten :
een middeleeuws vagantenlied dat de heerlijkheden
van
Vlaanderen bezingt en uio bundel, mejajfer, «Les belles heures
de Flandre ».
Anderen, met mevr gezag dan dip Genes, hebben hij
het verschijnen van uw boek enkele maanden geleden de lof
gemaakt van de artistieke kwaliteiten van uw vertaalwerk. Gij
zijt er in geslaagd, bijna 200 bladzijden middeleeuwse epiek
en lyriek uit het Nederlands in het Frans over te brengen
met een dergelijk poëtisch meesterschap dat uw herscheppingen stuk voor stuk hun nieuw en eigen leven kunnen leiden.
Door uw vertalingen hebt gij de grote namen van de Vlaamse
letterkunde uit de Xlle tot de XVIe eeuw bekend gemaakt in
hel Frans taalgebied. En daarenboven hebt gij ons, Vlamingen,
het grote voorrecht geschonken in uto Franse teksten de betovering van de Vlaamse originelen te heronf-Sifkken.
Dal is, mejuffer, geen geringe verdienste en niet alleen
dio Genes is er U uiterst dankbaar om. Dio Genes is U echter
bijzonder dankbaar om nog iets anders : om het gebruik
namelijk dat gij gemaakt hebt van uw speciale pozitie in de
Vlaamse gemeenschap.
bw Parijse uitgever stelt U op hel omslag van uw bundel voor als een flamande de race, fran^aise de langue. Gijzelf,
mejuffer, draagt uw iverk op aan uio grootmoeder, jille de
Flandre, qui aimait de parier frangais. In een intervieuw met
een Brusselse krant vertelt ge van uw grootvader dat hij de
Mokken luidde van de SI Niklaaskerk te Veurne. Was hij de
echtgenoot van de grootmoeder, jille de Flandre, die zo graag
Frans sprak ? Ik weet hel niet ; wel weet ik dat gij in het
Frans zijt opgevoed. De zusterkens van Gijzegem • ik ken ie I
hebben U als leerling in de Franse sectie gehad - zuslerkens
op den huilen hebben Franse secties. Maar in die tijd reeds,
mejuffer, gingi gij graag eens over het muurtje kijken bij uu)
Nederlandstalige m,edeleerUngen en de eerste oud-Nederlandse
teksten hebt gij geestdrijlig van buiten geleerd uit vSinghet
ende weset vron.
Volgens de gangbare begrippen zijt gij echter, mejuffer,
een franskiljon. Begrippen worden maar gangbaar wanneer
men ze gemakkelijk kan hanteren en ze worden vooral hanteerbaar wanneer ze zich niet storen aan de subtiele verschillen
en nuances die van de waarheid gewoonlijk een ingewikkeld
iets maken. Ik voor mij begrijp volkomen dal gij voor uw
moedertaal evenveel eerbied hebt als ik voor de mijne. En uw)
moedertaal, mejuffer, de taal van uu; moeder, was nu eenmaal
Frans.
Gijzelf, mejuffer, hebt gezegd over uio vroeger diclitwerk, dat gij schrijft uom te spreken in naam van uw voorvaderen die gezwegen hebben». Flamande de race zijl gij U
bewust dal gij de loot zijt op een boom die stevig geworteld
staal in de ruige Vlaamse aarde. Gij zijt niet zoals al die
anderen, de katoenbaronnen en de rijkgeworden veehandelaars, die de ruige Vlaamse grond van hun botten kloppen
en die met de laatdunkendheid van Beotiërs neerkijken op
de taal en de kulluar van uw i'ollGij hebt, mejujfer, thant. hel wuord genomen in naam
van uw voorvaderen' die wél hebben gesproken. Gij hebt de
taal van de middeleeuwse Vlaamse dichters herkend als de
uwe. En aan uw Franse opvoeding hebt gij een onvergelijkbare tol betaald : gij hebt ze gebruikt om hulde te brengen
aan de taal van uw en mijn voorvaderen : ons Nederlands.
Gij zijl een uilzondering,
baar is dan ook

mejuffer. Uilzonderlijk
uw dio Genes.
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Het is een te goeie mop om ons
kwaad te maken over dit zielig poginkje om de V.ü. te verdelen. « Het
Volk » is blijkbaar slecht op de hoogte over de toestanden in onze partij
die veel demokratischer funktioneert
dan sommige andere partijen. De
eendrachtige houding van de ganse
fraktie was alleen een kwestie van logika. Indien het hof wat minder
franskiljonse Schoellers en Molitors
bevatte zou het voor ons wellicht gemakkelijker zijn een andere houding
aan te nemen.

AFRICAN EXPRESS
Wij ontvingen een eksemplaar van
een persmededeling die het ZuidAfrikaanse nieuwsbureel Afrikan Express in Nederland verspreidt.
Deze mededeling is eentaUg Frans!
Dus ook in Nederland moet men weldra overgaan tot de taalstrijd die wij
hier reeds zolang voeren en die er
maar al te dikwijls in bestaat dat
mensen op de vingers moeten getikt
worden die nochtans goed zouden
moeten weten hoe de vork aan de
steel zit. Bijdraaien jongens en dan
sal alles regkom, zoals men dat in
Zuid-Afrika zegt.

GROOTJANS
Het zeer degelijke weekblad « Humo» bracht enkele tijd geleden in
de rubriek « Humo sprak met... »
een vraaggesprek met Frans Grootjans de Liberale (of als men wil
P.V.V.) volksvertegenwoordiger.
Op een vraag van de redaktie of de
Heer Grootjans er bezwaar zou tegen
hebben ook woordvoerders van de a n dere partijen in het debat « Ieder zijn
waarheid » op te nemen, antwoordde
hij dat hij van zijn kant geen objektie had, « al zou het voor de nieuwe
partijen — ik denk hier aan de Volksunie — leuker worden dan voor ons ».
^ u o... .„
_.. ü-suc hij
dat de Volksunie een nieuwe partij is
en dat de vertegenwoordigers van de
zogenaamde drie traditionele partijen steeds 't verleden achter zich a a n sleuren. « Wij moeten voortdurend
opdraaien voor de fouten uit het verleden. Een van de klassieke argumenten is steevast : « J a m a a r kijk eens
naar het jaar 36 of 46 of weet-ikwelk-jaar. Wat heeft uw partij toen
gedaan ? » Terwijl de Volksunie het
enorme voordeel zou hebben om te
beginnen met een schone lei. Maar
dat is alleen een beschouwing van
me en natuurlijk geen reden om a n dere partijen te weren » aldus de Heer
Grootjans die zich verder uitliet tegen federalisme. Als wij het dus wel
begrepen hebben dan zouden de
P.V.V.-ers er niets tegen hebben om
ook onze partij aan het debat « Ieder zijn waarheid » te laten deelnemen maar de B.R.T legt de weigering
uit als zou zij stuiten op het verzet
der andere partijen ! Wat is nu de
waarheid in « Ieder zijn waarheid »
en wat is de houding van de P.V.V. in
de praktijk ?

OE VOLKSUNIE

REFERENDUM IN HOEI
De CVP-afdeling van de Waalse
stad Hoei richtte onlangs onder haar
leden een referendum in waarbij hen
gevraagd werd of zij de regeringspolitiek van Theo Lefèvre goedkeurden. Niet minder dan 99% van de ondervraagden keurden het regeringsbeleid af.
Een dergelijke omvraag in een
Vlaamse stad zou nauwelijks andere
rezultaten opleveren.
Nieuwe bepaling voor een grote regering : een regering met een groot
percentage. Tegen zich.

DE KOEHANDEL
Eens te meer krijgt men dezer dagen een sprekend voorbeeld van de
ernst waarmede in de CVP vastgehouden wordt aan beginselen. I n de
Senaatsgroep is men al dagen bezig te
beschikken over het lot van Moeskroen en de Voerstreek. Daarbij
wordt steeds opnieuw het behoud van
de ene streek in ruil geboden voor
het verlies van de andere. Alleen elektorale berekening van het allerlaagste allooi en politiek gesjacher spelen
hierbij een rol. De taalgrens moet
zich maar schikken n a a r de kiesbelangen van de betrokken heren.

POURQUOI PAS?
Het gekende brusselse weekblad
« Pourquoi Pas ? » dringt aan op spoed
inzake de tweede Scheldeoeververbinding te Antwerpen. Wie zich zou
verbazen over de belangstelling van
dit brusselse weekblad voor vlaamse
aangelegenheden, weze getroost met
volgende verklaring : «la deuxième
liaison qui intéresse non seulement
Anvers et les deux Flandres, mais aussi la France ». De tweede verbinding
dus, die niet alleen Antwerpen en de
beide Vlaanderen aanbelangt maar
09^ Frankrijk.

NOG DR. PAARDEKOOPER
I n een motie protesteerden de politieke studentengroeperingen
van
ALLE opinies aan de Rijksuniversiteit
te Gent tegen de uitwijzing van Dr.
Paardekooper. De studenten meenden terecht « d a t hierdoor de vrije
meningsuiting in België op een antidemokratische wijze wordt beknot».
Verder wijzen zij erop dat de betrekkingen tussen Noord- en Zuid-Nederlanders hierdoor in grote mate zullen geschaad worden, en dat de drukking van franstalige minderheden in
Vlaandern, nl. te Leuven, hieruit weer
eens duidelijk blijkt. Tenslotte eisen
zij dan ook de onmiddellijke intrekking van het uitwijzingsbevel en het
aanbieden van verontschuldigingen
aan Dr. Paardekooper.

SPÜTSING
Bij de stemming over het ontwerp
tot goedkeuring van voorlopige kredieten in de Kamerkomissie van Finantien lieten enkele Vlaamse CVPers zich gelden op een wijze die de
h u n toegedane pers
«krachtig»
noemt. Men zou zo de indruk krijgen dat men van Vlaamse CVP-zijde
onverzettelijk blijft en dat de herrie
rond de splitsing van. Nationale Opvoeding en Kuituur dus leiden moet
n a a r een breuk tussen de regeringspartners.
Wij wagen een andere pronostiek:
men zal in de CVP zorgvuldig berekenen hoeveel mandatarissen de regering hun vertrouwen mogen weigeren, zonder dat Lefèvre moet opdoeken. Aan de naïeve Vlaamse CVP-opinie zal men dan wel wijs maken
«dat er niets aan te doen was». En 't
groot debat zal eindigen zoals het debat in de Kamerkomissie, met de
woorden namelijk van premier Lefèvre : « ik dank mijn trouwe meerderheid ».

5
FISKALE HERVORMING

^

Ons aller minister Dequae heeft
meegedeeld dat de fiskale hervorming
niet voor 1964 zal worden toegepast.
Voor wie rekenen kan : 1964, dat is
kort voor de nieuwe verkiezingen.
Het is ondenkbaar dat de regering een
onpopulaire fiskale hervorming vlak
voor de verkiezingen zou doordrijven.
Het zoveelste grote aktiepunt van de
regering Lefèvre-Spaak dat uitgesteld
wordt tot na Sint-Juttemis !

TAPIJTEN
Op een andere plaats in dit nummer kunnen onze lezers een bijdrage
lezen van onze redakteur Staf de Lie
over de toestanden in de tapijtnijverheid. Zoals men weet zouden de toltarieven voor de invoer van Vlaamse
tapijten in de Verenigde Staten verhoogd worden. Bij het ter perse gaan
vernemen wij via het zeer degelijk
Waaslandse weekblad : « Het Vrije
Waasland » dat Kennedy op zijn beslissing zou teruggekomen zijn. Het
blad kreeg dit nieuws via de vertegenwoordiger van een fabrikant in de
V.S., maar een bevestiging van regeringszijde is nog niet gekomen. I n -

dien de Amerikaanse prezident op
zijn beslissing zou terugkomen dan
is dit in de eerste plaats te danken
aan de tussenkomsten van de fabrikanten zelf en niet van de regering
die in deze zaak van een ergerlijke
laksheid heeft blijk gegeven. Als het
om Vlaamse belangen gaat zijn ze in
Brussel niet van de vlugsten!

zich met het sekretariaat in verbin.
ding konden stellen om ernstige hulp
te ontvangen ten einde de voorberei.
dende studie van hun proef zo af.
doende mogelijk te maken en derwij.
ze maximum kansen te hebben om
deze proef te lukken ».

HULP
BEDROG
Iedereen weet dat er grote wantoestanden bestaan bij het personeel
van de post. Talrijke bedienden worden daar sinds jaren onwetend gelaten inzake hun al dan niet vaste
benoeming. Deze week onstond er
onder de duizenden postmensen
grote beroering toen aan het licht
kwam, dat bij een eksamen, te
Brussel ingericht voor niet minder
dan 2.500 personeelsleden in tijdelijke dienst, grootscheeps bedrog was
gepleegd.
Een aantal kandidaten hadden de
vragen vooraf gekregen en er waren
er zelfs die de antwoordpapiertjes
op zak hadden. Eigenaardig in deze
zaak is dat de Volksgazet daags voor
het eksamen een tekst publiceerde
waarin
werd gezegd dat « de
kandidaten aangesloten bij 't ABVV

De ernstige hulp van de Socialisten
in verband met het eksamen der
postbedienden is wel zeer eigenaardig
daar zij juist een dag voor het
eksamen aangeboden werd, temeer
daar zij slechts kon verleend worden
aan agenten die reeds aangesloten
waren. Het Volk heeft aan dit
schandaal een vette kluif gehad en
de praktijken van hun sindikale
vriendjes tot in de kleinste bijzonderheden uiteengezet. Nochtans hebben ook de A.C.V.-ers genoeg kontrolemiddelen in de administratie om
een goede gang van zaken hierbij
te bevorderen. Ook de kristelijke
sindikalisten schrikken van tijd tot
tijd niet terug voor weinig zuivere
middelen, als het er om gaat hun
mannetjes te bevoordelen en zij
zouden wel de laatsten moeten zijn
om de pot te verwijten dat de ketel
zwart ziet.

Minderheden!
Om zijn stelsel van t a a i faciliteiten te verdedigen
beroept minister Gilson
zich bij elke gelegenheid
op* het beginsel dat de
minderheden moeten beschermd worden. Hij heeft
daarbij ongetwijfeld
de
franstalige
minderheden
in Vlaanderen op het oog.
Het zijn trouwens de
franskiljons van alle slag
die gretig 'n beroep doen op
dit « demokratisch beginsel » — ja, ja, zij zijn demokraten ! — om hun imperialistische
taaleisen
kracht bij te zetten. Ook
de Vlaamse kranten laten
er zich te veel aan vangen. Zelfs de oude Huysmans beroept er zich op
om de franskiljons te verdedigen in de Volksgazet
en in de Antwerpse gemeenteraad. De oude man
bezit waarschijnlijk niet
meer
voldoende onderscheidingsvermogen
om
het verschil te zien tussen
mooie teorie en brutale
praktijk.
Het is hier vandaag niet
onze bedoeling te onderzoeken in hoeverre dit beginsel
inderdaad
aanvaardbaar zou zijn en in
welke gevallen. Wij willen
alleen enkele bedenkingen
maken over zijn praktische geldigheid op het
konkrete domein van de
taalkonkurrentie in België.
In al zijn vaagheid en
algemeenheid is het misschien even aantrekkelijk
als dat andere mooie begrip, de vrijheid. Maar iedereen neemt tegenwoordig wel aan, de les van de
19de eeuw heeft dit aangetoond, dat de vrijheid
leidt tot uitbuiting van de
zwakkere door de sterkere in een gemeenschap
waarin de mensen geen
gelijke
konkurrentiekansen hebben.
Dit geldt

Beste troeven in handen van minder
evenzeer voor groepen en
gemeenschappen.
Hierbij
moeten wij tevens opmerken dat de sterkte van een
groep, een gemeenschap
niet noodzakelijk in evenredigheid is tot haar getalsterkte. De arbeiders
van de 19de eeuw waren
veel talrijker dan « de kapitalisten » die hen uitbuitten, maar zij waren de
zwaksten.
Komen wij op het terrein van de taalkonkurrentie in België dan staat
het vast dat het Frans in
dit opzicht sterker staat
dan het Nederlands, omdat het Nederlands op
Europees plan een werkelijke
minderheidspositie
inneemt. Maar dit is ook

heden

in België, en voor een goed
deel ook nog in Vlaanderen zelf het geval, hoewel
het Nederlands hier door
een overwegende meerderheid mensen wordt gesproken.
De franssprekenden in
Vlaanderen zijn niet talrijk, maar hun invloed is
op elk gebied zo groot dat
zij in feite een meerderheidspositie bekleden.
Het is algemeen bekend
dat zij het bedrijfsleven
vrijwel volledig in handen
hebben. Dat zij in de financiële wereld de strategische posities bezetten en
daardoor in de perswereld
en in de hoogste regionen
van de politieke invloed
kunnen uitoefenen — hoe-

wel bedekt — die in abnormale verhouding staat
tot hun getalsterkte. Men
moet maar eens nakijken
hoeveel « Vlaamse » ministers in de loop der jaren uit hun kringen afkomstig waren. Is het in
dit licht gezien niet belachelijk te spreken over
bescherming der taalminderheden ? Is dat niet
even belachelijk als wanneer men zou vragen de
bonzen van de holdings
en trusts op loongebied te
beschermen tegen de arbeiders ?
Wanneer minister Gilson spreekt van bescherming der
minderheden
dan zou hij tenminste zo
eerlijk moeten zijn met
ALLE faktoren rekening
te houden, en niet alleen
met getalsterkte. Dit zou
nog enige zin hebben in
een WARE
demokratie
waar elkeen gelijke kansen heeft, maar daar zijn
wij nog heel ver vanaf.
Ondertussen is het nog
steeds zo dat onze gemeenschap en naar taal,
ondanks haar getalsterkte,
meer behoefte heeft aan
beschermende wetten dan
de veel minder talrijke
franskiljons, die IN FEITE de machtigsten zijn. Zo
gezien zouden wij het Gilsonbeginsel nog kunnen
onderschrijven, maar zo
vat de minister het niet
op, en hij weet waarom :
hij zal zijn kaste niet verraden. Wij van onze kant,
wij de talrijksten maar de
zwaksten, kunnen daarom
niet beter doen dan solidair aaneen te sluiten en
te vechten voor een WAKE demokratie in dit land.
En pas wanneer die bereikt is kan men ons komen praten over bescherming der minderheden-ila-Gilson. Niet eerder.
P. Martens.
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Waarheen met Franco?
Stakingen

hegin

van

einde ?

Voor het eerst sinds een kwarteeuw wordt Spanje gekonfronteerd met een grote stakingsbeweging.
Er waren in het verleden kleinere stakingen die gewoonlijk
niet de grenzen van een bedrijf of van een lokaliteit te buiten
gingen. In 1948 kwam het dan toch tot een ietwat grotere beweging in Andaluzië; de repressie volgde echter meteen en
binnen weinige dagen was de werkhervatting een feit.
De huidige sociale onrust in zonder voorgaande sinds het einde van de burgeroorlog in 1939, niet alleen door de duur van
de stakingsbeweging, maar ook door het aantal arbeiders dat
er bij betrokken is en door het feit dat het konflikt de ekonomische aktiviteit in drie provincies heeft lamgelegd en daarenboven nog sociale onrust heeft doen ontstaan in de grote
centra van het land.

Een groot raadsel blijft nog
steeds de houding van de
Spaanse geestelijkheid tegenover de beweging. Zoals
men weet zijn Kerk en Staat
in Spanje nauw met eikaar
verbonden. De laatste tijd
echter kwamen steeds meer
en meer tekenen er op wijzen
dat ook en vooral in de kringen van de Katholieke Aktie
de weerstand tegen het regime groeide. Deze weerstand
zou t h a n s kunnen gestijfd
worden door het feit dat het
Internationaal
Christelijk
Vakverbond — naast de a n -

van de Spaanse ekonomie. .
Aan deze feiten ontleent de
staking een ander en dramatischer karakter : uiteindelijk is de arbeidersbeweging
gericht tegen het sociaal en
ekonomisch immobilisme van
het Spaanse regime. Sinds de
Burgeroorlog heeft Franco
weinig of geen wegen gevonden om zijn land naar nieuwe welvaart te leiden. Spanje
kwam zwaar verminkt uit de
broederstrijd; het had echter het geluk om uit de tweede wereldoorlog te blijven en
na een paar jaar quarentaine

male erfopvolgingsrecht der
Bourbons. De troonpretendent. Don Juan, was reeds
voor de Burgeroorlog een intieme vijand van Franco; het
Spaanse staatshoofd is nimmer geneigd geweest, Don
Juan terug op de troon te
brengen om de Spaanse monarchie naar Brits model te
richten. De Caudillo heeft
steeds de kaart gespeeld van
Don Juan Carlos, zoon van
Don Juan; de jonge kandidaat-troonopvolger
kreeg
zijn militaire opleiding in
Spanje en zag zich de laat-

De vraag dient gesteld of deze sociale agitatie het einde inluidt van het Franco-regime.
De huidige stakingsbeweging kwam niet helemaal onverwachts. In 1961 stegen m
Spanje de prijzen van enkele
bazis-levensmiddelen : rijst,
olie en vis. Deze stijging van
de levensduurte had direkt
enkele beperkte sociale konflikten voor gevolg. De eerste
slachtoffers van de prijsstijgmgen immers waren de arbeiders wier tewerkstelling
niet geregeld werd door een
kollektief kontrakt of die
geen vergoedingen voor overuren en dergelijke genoten.
Het kwam tot een staking o.
m. in de Madrileense Metaalfabriek (waarvan Franco's
broeder één der voornaamste
aandeelhouders is); tipisch
voor de Spaanse toestanden
is 't feit dat dit beperkt konflikt bijgelegd werd door het
besluit ,de arbeiders een vergoeding toe te kennen voor
de uren die in het bedrijf besteed worden aan godsdienstige vorming.
Even later
sloeg de beweging over naar
de provincie Asturië, waar de
arbeiders van een spoorwegmaatschappij in staking gingen; ze verdienden tot op dat
ogenblik een jaarloon van
13 nin nq^r 19 000 B.F.
i.iKeie weken geleden dan
brak de grote staking uit
tussen de mijnwerkers van de
Spaanse Noorderprovincies :
Asturië, Biskaie èn Guipuzcoa. Deze provincies, waar de
Basken grotendeels wonen,
zijn traditioneel anti-Francistisch
De mijnarbeiders
echter behoorden niet zoals
de stakers in de andere bedrijfstakken tot de slechtbetaalde onderlaag van het
Spaanse
proletariaat.
Zij
vormden een bevoorrechte
groep en zij kwamen in beweging toen de metaalarbeiders, onder druk van de
prijsstijgingen, hogere lonen
hadden afgedwongen die de
lonen in de mijnen benaderden of voorbijstreefden. Het
is trouwens in de arbeidersbeweging — in Spanje en elders — een normaal verschijnsel dat de bestbetaalde
arbeidersgroepen het hardnekkigst ijveren voor het vrijwaren of verhogen van hun
rechten
Deitigduizend mijnwerkers
legden het werk neer met als

eis een minimumloon van
40.000 B.F. per jaar. Het Sindicato Nacional, de « sindikale » organizatie die werknemers en werkgevers groepeert, was aanvankelijk niet
al te gealarmeerd en voorzag
dat de beweging een einde zou
nemen begin mei . De regering van haar kant gebruikte
niet de grote politionele middelen omdat — zoals gezegd
—• de Noorderprovincies t r a ditioneel afwijzend staan t e genover het regime en een
repressiebeweging er vlug de
vlam in de pan zou slaan.
Van hogerhand was men
trouwens niet gewend aan
langdurige stakingsbewegingen en men rekende er op, dat
de orde vanzelf vlug zou zijn
hersteld; de machtigste regeringsbondgenoot
daarbij
moest de honger zijn. Immers
daar de Spaanse wet de stakingen verbiedt, bekomen de
stakers van niemand enige
finantiële steun.
De omzichtigheid waarmee
de Spaanse regering optrad,
sterkte de stakers echter in
hun houding. De simpatie-

Huwelijk

dere vakverenigingen — de
houding van de Spaanse regering heeft gelaakt.
Het is moeilijk te voorspellen hoe de beweging in de
Noorderprovincies een einde
zal nemen. Weliswaar heeft
Pianco tot op heden de gro-

ONZEKERHEID
bewegingen die zowat overal
in het land spontaan ontstonden waren evenmin van
aard om het animo der
Noord-Spaanse arbeiders te
verminderen.
De staking immers is inmiddels uitgegroeid tot een
beweging die ver heenreikt
over de grenzen van een louter sociaal konflikt. Spaanse
intellectuelen hebben haar
aangegrepen om objectiever
en vollediger informatie via
radio en pers te eisen. Te
Madrid werd betoogd voor de
vrijlating van de politieke
gevangenen die sinds de Burgeroorlog nog steeds in de
gevangenis verblijven. Het is
alsof deze eerste langdurige
en massale stakingsbeweging
de hele Spaanse oppozitie
nieuw leven heeft ingeblazen.

van troonopvolger J u a n

Carlos

met

prinses

Sofia

genoot het de volle ekonomische en militaire steun der
Verenigde Staten. Het regime heeft echter nooit de wegen gevonden waarlangs een
hernieuwing moest geschieden; het mislukte zelfs bij
zijn pogingen om de corpo-

OVER OPVOLGING

te politionele middelen nog
niet aangewend maar daartegenover staat zijn vastbesloten wil, over geen enkele
looneis te onderhandelen zolang de staking geen einde
heeft genomen. Het inwilligen der looneisen van de
mijnwerkers zal trouwens
niet zo maar zonder meer
kunnen gebeuren : thans
reeds moet de verouderde,
slecht-uitgeruste
Spaanse
mijnindustrie in het leven
worden gehouden door subsidiëring op grote schaal;
import uit het Roergebied is
vandaag reeds goedkoper dan
produktie in Spanje zelf, ondanks de ongekende lage lonen ! Met het vooruitzicht
van Euromarkt lijkt het wel
uitgesloten dat een nieuwe
hipoteek zou worden gelegd
op deze reeds zo zieke tak

ratieve sindicaten in alle bedrijfstakken en over het h e le land uit te bouwen. De
koUektieve
arbeidsovereenkomsten — grondslag voor de
corporaties — dateren slechts
van 1958.
Er is daarenboven nog een
andere reden voor het aanslepen van het huidige konflikt en de daarmee gepaard
gaande beweging voor meer
vrijheid en minder regeringsdruk : de onzekerheid over
de toekomstige leiding van
de Spaanse staat.
Men weet dat Spanje een
grondwettelijke
monarchie
is; ze werd als dusdanig ingesteld bij dekreet van de
Caudillo in 1927. Tegelijkertijd
echter
verbrak
het
Spaanse
staatshoofd,
dat
zichzelf als Kaninklijk Stadhouder aanstelde, het nor-

niet

in Franco's smaak.

ste jaren voortdurend gebruikt als tegenspeler voor
zijn vader. Franco ging uit
van de veronderstelling d a t
Juan Carlos een h a n t e e r baarder werktuig zou zijn; in
hoeverre deze veronderstelling klopt met de waarheid
blijft een open vraag.
Feit is dat de Spaanse diktator niet bijster ingenomen
was met het recente huwelijk van de Spaanse prins
met een Griekse prinses; hij
trachtte het te beletten op
godsdienstige gronden, waarbij Juan Carlos hem met een
Vatikaans fiat te vlug afwas.
Het ziet er niet naar uit
dat de huidige stakingsbeweging zal uitgroeien tot een
opstand tegen het regime.
Zonder twijfel echter hebben
de Spaanse arbeiders tijdens
de
huidige
krachtmeting
voor het eerst weer het besef
van hun macht gekregen; dit
besef zal blijven nawerken.
Het politiek immobilisme
van het Spaanse regime, het
onvermogen om op sociaalekonomisch gebied te vernieuwen, de onzekerheid over
de toekomstige leiding van de
Spaanse staat staan als zoveel oorzaken op de achtergrond van een konflikt dat
wel meer betekenis gekregen
heeft dan alleen maar een
strijd om loonsverhoging.
T.v.O.
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DE UITWIJZING
Verleden dinsdag was er heel
wat nieuws op h e t binnenlandse
politieke front. De regering gaf
alle Vlaamsgezinden een felle mep
met het uitwijzingsdekreet tegen
Dr. Faardekooper. Dezelfde dag
sloeg de C.V.P. in de kamerkommissies eens te meer een flauw
figuur in verband met de taalgrens en de splitsing van Nationale Opvoeding en Cultuur. Er
was gelukkig ook h e t goede nieuws
van de vrijlating der Potma-gevangenen.
Het ziet er trouwens voor de redering niet heel rooskleurig uit.
Het ontwerp van fiskale hervorming blijft m a a r aanslepen, de
splitsing van het ministerie van
Nationale Opvoeding en Cultuur
roept gevaarlijke spanningen op
tussen de regeringspartners en er
komt m a a r geen oplossing voor de
V'aams-Waalse verhoudingen.
Het lijkt er wel naar d a ' deïse
r e g T i n g in een straatje zonder
einde ïit. in het straatje van het
immobilisme. En dit na amper een
j a a r regeren.

Standaard
« Dr. P.C. Paardekooper, de rustige leraar van Eindhoven, die
voor de Nederlandse radio zoveel
.suksea h a d met zijn lezingen over
de Vlaamssè strijd.-ttia^ dus h e t
Belgisch grondgebied .aiet betreden. De beslissing werd getroffen
door de minister van justitie, de
Franstalige
salon - flamingant
Pierre Vermeylen, op aandringen
van de minister van binnenlandse
zaken, de eentalige Brusselaar Gilson. Die beslissing is een fout. De
twee ministers hebben zich laten
leiden door het geschreeuw van
enkele Franstalige kranten, die
niet dulden d a t een Nederlander in
ons land een klare positieve kritiek laat horen op taaitoestanden,
die hem, als lid van de ene kultuurgemeenschap die alle Vlamingen en alle
Noord-Nederlanders
veren'gt. ev^n y-p- aavibe'angen
als on»
Men heeft Dr.
Paardekooper
niet verhinderd op te treden te
G e n t en t e Antwerpen. Het verbod treft hem, n a d a t bekend werd
d a t hij ook te Leuven zou spreken. Dat nooit hebben de Pranstaligen geëist. Aldus is h e t bewijs
geleverd dat Leuven een stad is
die bezet is door de Walen. Voor
de Franstaligen is Leuven geen
Vlaamse stad meer. Zij zullen nog
wel dulden d a t die «vreemdeling»
in Gent en Antwerpen spreekt,
m a a r de Leuvense gi-ond m a g hij
niet betreden. Is dit geen doc-s'.aggevend
argument tegen
de
aanwezighe'd van de W a ' T i in '^''

universiteitsstad ? Voor ons is Dr.
Paardekooper geen
vreemdeling;
hij Ijehoort, precies zoals wij allen, tot de Nederlandse stam. Hij
staat veel dichter bij ons dan de
Walen, die ons elke dag dwars zitten, onze Vlaamse dorpen verfransen, onze taal misprijzen en
die ons nu ook de wet stellen in
Leuven. D a t die Waalse inmenging de steun kreeg van de regering, zal een uiterst nadelige weerslag hebben in h e t Vlaamse land.
Het laatste woord is hierover niet
gesproken. »
Bed. : In deze onzalige unitaire
staat is inderdaad alles m o e l i j k .
Een professor die .onze taal *n
cultuur kent zoals weinigen wordt
het verbod opgelegd zich om die
taal en cultuur te btJiommeren.
En sinds 1830 volgden tal van ministers van « cultuur » elkaar op
die onze taal noch cultuur kenden
of zelfs wilden kennen. Nochtans
hadden en hebben deze heren de
hoogste beslissingsmacht over onze
taal- en cuHuuraangclegenheden
en ze staan duizendmaal verder
vam ons af dan Dr. Paardekooper,
zij zijn duizendmaal meer vreemdeling voor ons.

De Gazet
Is evenmin te spreken over h e t
uitwijzingsbevel :
« H e t verbod door de regering
aan Dr Paardekooper opgelegd om
h e t woord te voeren voor de
Vlaamse studenten te Leuven is
onverstandig. Het doet denken a a n
de maatregelen die destijds tegen
Prof. Geyl genomen werden en die
de Belgische autoriteiten niet tot
ere strekten.
Dat een Nederlander niet in
Vlaanderen zou mogen spreken
over de gemeenschappelijke zaak
die de vrijwaring der Nederlandse
kuituur is, moge door franskiljons
en andere kortzichtigen beweerd
worden. Het zal in geen geval onderschreven worden door bewuste
Vlamingen, die integendeel er al
te vaak over moeten klagen hebben d a t zij geen begi-ip vonden
voor h u n strijd. »
Het blad besluit :
« Overigens is voor ons Vlamingen de strijd voor de ontplooiing
en de beveiliging van onze kuituur
een zaak die heel het nederlandssprekend gebied a a n g a a t »
Red. : En of !

VOLKSGAZ
Deze krant, waarin Jos Van Eynde de plak zwaait, blokletterde deze week triomfantelijk « Neerlaag

van de Vlaamse C.V.P.-splitsers in
Kamercommissie van financiën ».
In hetzelfde n u m m e r bevestigde
Leo Collard eens te meer h e t so- '
cialistische njet inzake de splitsing
van Nationale opvoeding en cultuur ».
« Wat de pretentie betreft de
goedkeuring van de begroting van
Nationale
Opvoeding
ondergeschikt te maken a a n een verbintenis Om twee afgescheiden ministeries op te richten, d a a r is onze houding even categorisch. D a t
zou een verkrachting zijn, zowel
van h e t regeringspact als van h e t
schoolpact.
Het moet uit zijn met dit gevaarlijk spel, dat ons alleen m a a r
in h e t slop kan voeren. Zi] die er
de verantwoordelijkheid
zouden
voor nemen, zouden streng beoordeeld worden. »
Red. : En als zij die niet nemen zullen zij wellicht nog strenger beoordeeld worden.

Het Volk
Schildwacht h a d h e t deie week
over een leemte in politiek leven
n.1. :
« En een der grootste nadelen
van de gewoonten van h e t Belgisch openbaar leven, zoals ze in
de loop der jai-en gegroeid zijn en
Ingeworteld is : dat die zeden en
gewoonten h e t onderling contact
onder de Vlamingen als 't ware
organisatorisch verhinderen.
Het ogenblik Is gekomen voor
alle Vlamingen om daarover ernstig na te denken, s
Red. : Moest Schildwacht eens
denken in hoeverre h e t unitarism e van de s t a a t en van de partijen d a a r voor iets tussen zit...

Waal, ik ben een Luxemburger.
Wallonië bestaat niet. »
Red. : Wat geen mythe is, en
wat wel bestaat, is een nederlands-sprekende
bevolking
van
Noord-België en een franssprekende bevolking in het zuiden. Dat
zijn feiten. Volgens baron Nothomb zou een deelstaat welke een
homogeen
taalgebied
ontsluit,
geen zin hebben, omdat de benaming historisch slechts betrekking
h a d op een deel van dat gebied.
JWanneer wij zijn redenering
toepassen op de Belgische Staat,
komen wij tot dezelfde konklusie
als Dr. Paardekooper : Er zijn
geen Belgen. Immers België was
een glorierijke
volksstammengemeenschap, waarvan m e n nu de
n a a m a a n h e t noorden en het
zuiden geeft. Dus een mytlie. Volgens de baron !
Voorwaar pover als ewlg argum e n t tegen het federalisme.

JO[^0SL4D
De renardistlsche k r a n t « La
Wallonië » bezweert de )Walen
waakzaam t e zijn, opdat zij niet
eens te meer om de tuin zouden
geleid worden, en ditmaal in verband met de verwezenlijking van
de « Route de Wallonië ». Minis,
ter van Openbare Werken Merlot
heeft de absolute voorrang beloofd
a a n deze waalse autosnelweg, doch

beschikt momenteel niet over de
vereiste middelen. De E3-autobaan
evenwel zal niet gefinancierd worden door de staat, m a a r wel door
een interkonununale maatschappij, welke vroeger zou kunnen
s t a r t e n met de aanleg ervan.
'< Het Handelsblad » replikeert
hierop :
« K u n n e n wij onze vurige konfrater wellicht troosten met de opmerking, d a t de Vlamingen sinds
lange m a a n d e n staan te trappelen
van ongeduld om die roemruchte
interkommunale van wal te zien
steken ? Dat de Vlamingen, die
alsmaar langer worden van h e t
vruchteloos
uitkijken
blijven
wachten op de tegen 31 m a a r t j.L
beloofde
wedstrijd-aanbesteding
van de Scheldeoeververbinding t e
Antwerpen ? Dat wij dus inzake
die E-3 nog werkelijk nergens
staan, en dat de Vlamingen zich
stilaan gaan afvragen of d a t ergerlijke getalm wellicht verband
kan houden met de « timing » van
de « Autoroute de Wallonië » en
de « volstrekte voorrang » die deze Waalse autoweg werd toegezegd ? Met andere woorden, dat er
geen sprake « kan » en « mag »
zijn van pr-aktische verwezenlijking van de E-3, tot zolang de
werkzaamheden voor de Autoroute
de Wallonië niet goed en wel zijn
gestart ? »
Red. : Onze r a a d : als de Walen niet tevreden «>Jn over de financiering
door
de
Belgische
staat, d a t zij dan ook een interkommunale oprichten en hun autosnelweg eveneens uit eigen zak
betalen.

Propagandislen !

De Linie
In een vraaggesprek met « De
Linie » verklaart de groot-belgicist
baron Pierre Notliomb, tegenstander te zijn van h e t federalisme
met twee, m a a r voorstander van
h e t provincialisme :
« Ik ben tegen h e t federalisme
zoals het
thans
gepropageerd
wordt omdat het geen zin heJït.
Het federalisme met twee druist
in tegen de hele historische evolutie van h e t land, en zelfs tegen
de geschiedenis .van Vlaanderen
w a n t wat is Vlaanderen ? Een
glorierijk
Graafschap
waarvan
men de n a a m n u a a n h e t hele
noorden geeft. Dus een mythe.
Wallonië is nog veel meer een pure f-ctie. Ik ben trouwens geen

maak op de sfraar
propaganda voor
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Tapijten: van ouds
een Vlaams
produkt
F | E Vlamingen zijn de eeuwen door bekend geweest
" om hun tapijtweeficunst. De kostbaarste wandtapijten kan men overal ter wereld in muzea en kerken
gaan bewonderen, ze zijn afkomstig uit Vlaanderen,
ze werden als oorlogbuit door legers van alle landen
meegevoerd of ze werden als de kostbaarste geschenken aan vorsten en machtshebbers overhandigd. Ook
nu nog staan de Vlaamse tapijtwevers aan de spits,
een van de grootste wandtapijten ter wereld, gemaakt
door Vlamingen, hangt in het UNO-gebouw te NewYork. Wollen tapijten voor huishoudelijk gebruik
zijn een van ouds Vlaams produkt. En het is in deze
nijverheidstak dat een beslissing van de Amerikaanse
prezident Kennedy grote beroering heeft doen ontstaan. De achtergrond en de gevolgen van deze noodlottige maatregel worden U uiteengezet in de hierbijgaande bijdrage van onze redakteur.

3.500

VLAAMSE

T E D E R E E N weet dat het er op gebied v a n tewerkstelling
en nijverheid, noch in W e s t - V l a a n d e r e n , noch in het
W a a s l a n d , rooskleurig uitziet. Via de k r a n t e n zullen onze
lezers reeds v e r n o m e n hebben dat in bedoelde streken, de
gevestigde tapijtnijverheid z w a a r getroffen w o r d t door
een o n v e r w a c h t e maatregel v a n de A m e r i k a a n s e regering w a a r d o o r de invoerrechten o p deze tapijten w o r d e n
verhoogd en aldus een afzet v a n d e V l a a m s e p r o d u k t e n
— die de U . S . als beste klant hebben — onmogelijk
w o r d t . D u i z e n d e n arbeiders in die bedrijven en met hen
de plaatselijke m i d d e n s t a n d , w o r d e n hier door getroffen.
D e V o l k s u n i e die b e g a a n is m e t d e b e l a n g e n v a n het
V l a a m s e volk in het algemeen, k a n d a n ook niet onverschillig hiertegenover s t a a n , temeer daar het weer eens
een V l a a m s e nijverheid is die getroffen w o r d t in streken
w a a r werkloosheid en pendelarbeid schering in inslag
zijn. De laksheid v a n de regering in h a a r h o u d i n g tegenover de A m e r i k a a n s e besluiten is b o v e n d i e n zeer opvallend en het is d a n ook onze plicht dit a a n de k a a k te
stellen.

Regering

bij

m Van 21 op 40%.
De geschiedenis kent men:
U.S. - prezident
Kennedy
heeft beslist de Amerikaanse
invoerrechten op tapijten
met 21 op 40 ten honderd te
brengen terwijl de tariefverhoging
vooivensterglas
2,2 % bedraagt (van 1,3 op
3,5 ten honderd per pond).
Reeds drie jaar tevoren
hadden de Amerikaanse tapijtfabrikanten
een
aanvraag gedaan bij de bevoegde kommissie (Tariff Commission) om de tarieven aldus aan te passen zogezegd
omdat de invoer een gevaar
zou betekenen voor de eigen
nijverheid.
De
aanvraag
werd toen niet ontvankelijk
verklaard.
Ingevolge
een
overeenkomst van 1951 mogen de Amerikaanse nijveraars, indien hun nijverheidstak bedreigd wordt door
buitenlandse invoer, van zodra deze invoer 5 ten honderd van de eigen voortbrengst bedraagt maatregelen eisen. Het is op deze overeenkomst dat zij een beroep
deden en n a d a t de eerste
aanvraag afgewezen werd,
herhaalden zij ze vorig jaar.
De kommissie gaf een gunstig advies aan Kennedy die
inmiddels Ike had opgevolgd.
Daar de samenstelling van
bedoelde kommissie echter
nogal te wensen overliet en

de

pakken!

er inmiddels vanwege Belgische afgevaardigden protest
opgerezen was, liet de prezident de kommissie omvormen en vroeg h a a r toen terug om een oordeel. Waar
voordien de verhoging was
goedgekeurd met eenparigheid van stemmen, was de
mening over het tweede ad-

vies tamelijk verdeeld. Een
aantal leden oordeelden dat
de achteruitgang van de eigen voortbrengst in de V.S.
niet te wijten was aan de invoer, m a a r wel aan het op
de markt gooien van gestikte tapijten. Terwijl de Amerikaanse nijveraars aanvoerden dat invoer van wollen
tapijten meer dan 20 ten
honderd van de nationale
voortbrengst bedroeg, was
dat in werkelijkheid slechts
ongeveer 4 ten honderd zodat
in feite niet eens het recht
op « beschermende m a a t r e gelen » bestond.
Verkiezingsbelangen
Groot was dan ook de verwondering toen
Kennedy
dan toch besliste de invoerrechten te verhogen tot 40
ten honderd, temeer daar de
Amerikanen in het raam van
het plan Kennedy de WestEuropese landen te Geneve
bijna verplicht hadden een
overeenkomst
te
sluiten
waarbij zij hun tekstiel-uitvoer naar minderontwikkelde landen zouden beperken om
de Amerikaanse
markt te ontlasten. Dit akkoord is intussen door België
wel geparafeerd maar nog
'^'^^'^^^''CWWP^f^

GEZINNEN
niet officieel
ondertekend.
Waarom nu, ondanks alles
toch deze bevreemdende beslissing van de Amerikaanse
prezident ? Insiders beweren
dat
verklezmgsbelangen
daaraan niet vreemd zouden
zijn. De enkele staten in de
U.S. die vooral van de tekstiel en dus ook van de t a pijtnijverheid leven, brachten voor Kennedy slechts een
nipte stembusoverwinning.
Om eigen belangen zou
Kennedy dus de invoerrechten op de tapijten en meteen
ook op het glas verhoogd
hebben.
Onze nijverheden worden
hierdoor het ergst getroffen
want van de totale voortbrengst in 1960 die 14.796 ton
tapijten bedroeg, en waarvan
er 12.3355 ton uitgevoerd
werd, ging er 6.498 ton n a a r

AFDAISKINGEN BEGONNEN
de Verenigde Staten. Voor
1961 bedroeg de totale voortbrengst 16.971 ton, de totale
uitvoer bedroeg 14.171 ton en
hiervan ging 6.272 ton n a a r
de U.S. Deze uitvoer naar de
Verenigde Staten vertegenwoordigt een bedrag van ongeveer 800 miljoen F per
jaar. In 1959 voor 836 miljoen en in I960 voor 786 miljoen F.
Nu is het echter zo dat
door de tariefverhoging wel
onze tapijtnijverheid ernstig
getroffen wordt m a a r in veel
mindere mate de Japanse.
Vermits in het land van de
rijzende zon de lonen belachelijk laag zijn, zal men
van daaruit ondanks de verhoging van
invoerrechten
kunnen blijven invoeren in
de V.S. Aldus wordt ons land
uitgeschakeld en gaat onze
grootste mededinger met de
vette kluif lopen en blijft de
konkurentie voor de Amerikaanse tapijtnijverheid bestaan.
9 Z e s d u i z e n d arbeiders.

Kennedy : ongeluksmaatregei tegenover Vlaanderen.

trijkse als in de streek van
St. Niklaas. Talrijke bedrijven in de omgeving van Kortrijk zijn afgestemd op de
Amerikaanse markt, wij vermelden Ragotex te Waregem
dat volledig voor de V.S.
werkt, B.I.C. te Kortrijk voor
95 ten honderd, de fabrieken
de Poortere te Aalbeke, de
MF.B. te Wevelgem en de
Vlaamse Tapijtweverijen te
Kortrijk die voor de helft
van hun voortbrengst op de
Verenigde Staten aangewezen zijn.
Niet minder dan tweeduizend arbeiders zijn rechtstreeks betrokken bij de vervaardiging van de voor de
U.S. bestemde tapijten. Anderen werken in nevenbedrljven als de jute- en wolspinnerijen, de veredelingsbedrijven,
de
verpakking,

De weerslag voor de Vlaamse tapijtnijverheid is dodend.
Ongeveer zes duizend Vlaamse arbeiders zijn hierbij betirokken zowel in h e t Kor-

het vervoer enz... Intussen is
de vooropzeg van arbeiders
in verschillende
bedrijven
begonnen en men schat d a t
alles bijeen een 3.500 gezinnen zullen getroffen worden,
gezinnen dan die in de t a pijtnijverheid
goed - geschoolde krachten leveren
tamelijk goed betaald waren
en begrijpelijkerwijze
hun
toekomst bedreigd zien.
Het is dan ook niet meer
dan gerechtvaardigt te eisen
dat de regering alles zou
doen om afschaffing van de
getroffen maatregelen te bekomen. Desnoods moeten a n dere akkoorden die zij afgesloten heeft in het voordeel
van de Verenigde Staten,
opgezegd worden. En het is
niet met de enkele protesten
die de heer Brasseur, minister van buitenlandse handel
gestuurd heeft, dat het pleit
zal gewonnen worden. Er
moet krachtdadig opgetreden
worden.
Waar men voor de Borina^e twintig miljard over
heeft, Borinage waar geen
werkloosheid heerst, is het
een niet meer dan gerechtvaardigde eis, dat de Vlaamse tapijtnijverheid ten volle
zou gesteund worden.
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VLASYERWERKING IS
I J E T tijdstip en de plaats w a a r de \nens het vlas met
zijn v e e l o m v a t t e n d e e i g e n s c h a p p e n o n t d e k t e en ten
eigen n u t aanw^endde, zullen wellicht nooit g e k e n d w o r d e n . Er w o r d t b e w e e r d d a t h e t vlas afkomstig is uit A z i ë .
H e t w e r d er in Indië en C h i n a geteeld, w a a r n a het
zich langs E g y p t e o m n a a r E u r o p a verspreidde.
E n i g e l i c h t p u n t e n die de w e g v a n h e t vlas k o n d e n a a n d u i d e n h e b b e n w e g e v o n d e n a a n de h a n d v a n o n d e r s t a a n de g e g e v e n s : In het J u b e l p a r k te Brussel w o r d e n fragm e n t e n b e w a a r d v a n een uiterst fijn linnenweefsel gev o n d e n in het graf v a n de prinses P a c h u s ( 3 0 5 0 v o o r
o n z e t i j d r e k e n i n g ) . A a n de h a n d v a n E g y p t i s c h e schetsen
uit deze v e r r e tijden k a n m e n d e verschillende vlasbewerkingen v o l g e n ; namelijk slijten, roten e n z . . . T e v e n s lezen
w e in de bijbel het v o l g e n d e : (( Jozef, z o o n v a n J a k o b
o n t v i n g v a n de P h a r a o v a n E g y p t e een kleed v a n linnen
o m diens d r o m e n uit te leggen ». Uit b o v e n s t a a n d e a a n d u i d i n g e n , k u n n e n wij d u s m e t zekerheid besluiten dat
d e vlasteelt in E u r o p a m i n s t e n s 5 0 0 0 jaar g e k e n d is.
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De Leie, door de Engelsen eens « De gouden rivier» genoemd.

REPORTAGE
DOOR
S T A F DE LI E
EN ONZE
BIJZONDERE
MEDEWERKER

-¥Op welke wijze het vlas
n a a r onze streken is overgekomen kunnen we waarnemen langs dokumenten uit
de 13de eeuw.
Met voldoening zien we
een langzame verschuiving
van de vlasteelt in noordelijke richting. Een verschuiving die vooral h a a r oorsprong vindt -in ivolgende lijnen. De ^ bodeiri' én h e t klim a a t van onze gewesten is
zeer gunstig voor het telen
van vlas. Een dichte bevolking, de grondverkaveling en
de ontoereikende landbouwinkomsten, waren faktoren
te meer die de plattelandsbevolking er toe aanzette in
de vlasteelt en de ermee gepaard gaande vlasnijverheid
een bron van werk en inkomsten te zoeken. Niet alleen de
plattelandsbevolking
maar
samen met hen de arbeiders
en de vlashandelaars komt
deze teelt van h u n bestaan
%e verzekeren.
Het valt dus stellig op dat
vlasteelt,
vlasnij verheid,
vlaslinneimij verheid en linnenweverij samen gaan. Vlas
Is het oorspronkelijke iandbouwprodukt, linnen is h e t
afgewerkte landbouwprodukt,

dus het nijverheidsprodukt.
De 16de eeuw was voor ons
een eeuw van uitzonderlijke
bloei. Toen werd Vlaanderen
het middelpunt van de vlasnijverheid uit die tijd. Er
kwamen
talrijke
linnen
markten tot stand waaronder vooral Kortrijk, Roeselare en Tielt een meer dan
voorname plaats innamen. De
vlasnijverheid
kende
een
eeuwenlange en geregelde
bloei. Slechts in de 19de eeuw
zien we sporen van een n a kend verval. Dit niettegenstaande dat de toestand voor
de omwenteling van 1830 nog
vrij gunstig was. Deze nijverheid gegroeid uit eeuwenoude traditie en overgeërfde
vakbekwaamheid, begunstigd
door een zeeklimaat die onze streken tot een uiterst geschikte vlasstreek maakte,
kende in h e t sterk bevolkte

Vlaamse

5.000 JAAR
Plots trad de mechanische
spinnerij in Engeland op de
voorgrond. Dit was het begin
van een grote evolutie in onze vlasnijverheid, toch t e vens voor onze binnennij verheid het begin van de doodstrijd. Slechts een middel
kon op de eigen Vlaamse industrie nog toegepast worden
en dit was Engeland volgen
met zijn mechanisering.
Spijtig genoeg werd het
belang van deze nijverheid
niet voldoende in gezien. Onze vlassers en al deze die er
verder h u n bestaan bij vonden werden het slachtoffer

nijverheid

West-Europa een goed afzetgebied. De omwenteling van
1830 was ook voor de vlasnijverheid een begin van
achteruitgang. De uitzaaioppervlakte bedroeg toen nog
45.000 ha. per jaar voor Oosten West-Vlaanderen op een
totale oppervlakte van bebouwde grond voor ons land
van ongeveer 1.500.000 ha.
Ongeveer h e t vierde deel van
de vezelprodukten
(vooral
gezwingeld vlas) werd uitgevoerd, de rest werd in de zogezegde huislinnennijverheid
verwerkt.

in

gevaar

van kortzichtigheid. De Belgische regering bleef zogezegd niet passief en vatte een
groot plan op : de staat zou
mechanische spinnerijen in
Vlaanderen bekostigen. Spijtig genoeg deden geraffineerde politieke zetten dit
plan in de war en de binnennij verheid werd verdet aan
h a a r lot overgelaten. De
Vlaamse vlasboer, de Vlaamse vlashandelaar
en
de
Vlaamse vlasarbeiders in de
verwerkende nijverheid, zij
allen werden het slachtoffer
\^n deze kliekjespolitiek. Ze

kregen dus geen bijstand
voor
hun
nijverheid die
nochtans van zulke bloei
was, dat we niet kunnen n a laten onderstaande cijfers
naar voren te brengen. Cijfers die enerzijds aantonen
welk belang de teelt en n i j verheid had en cijfers welke
spijtig genoeg de achteruitgang weergeven. Toen had
men in Vlaanderen op de
1.425.000 inwoners 277.759
volwassenen in de linnenindustrie werkzaam, en 23.967
in
de
vlasvezelbereiding.
Vooral in West-Vlaanderen
was zij van belang, 50 % van
de bevolking In h e t arrondissement Roeselare-Tielt en
30 % procent in het arrondissement Kortrijk, vonden
in die nijverheden werk. Ook
voor de arrondissementen
Gent-Aalst en Oudenaarde
lag dit boven de 25 %. In de
andere delen van het Vlaamse land werden ook nog velen in die nijverheid tewerkgesteld. Doch de garenindustrie was niet meer in staat
om met de Engelse, wat de
prijzen betreft, te concurreren. De Engelse regering verleende zelf reeds uitvoerpremies. Engeland was ons dus
voorbijgestreefd
met
zijn
verwerkingsmethode.
Daar
werd ook reeds Russisch vlas
ingevoerd. Door de vermindering van uitzaai in onze

Waar

ligt

streken, zie 1830 : 45.000 ha,
1840 : 40.000 ha, 1945 : 29.000
ha, voelden de vlassers zich
hier reeds verplicht ruw vlas
in te voeren. Zo begonnen zij
aan specialisatie te doen, de
ene bleef in de ruw-vlasnijverheid, de andere bleven alleen in de linnennijverheid.
De buitenlandse concurrentie en vooral de struk-*
tuuromwenteling in de spinnerij waren oorzaak van een
meer geweldige vermindering der
arbeidskrachten,
met zeer noodlottig gevolgen.
Na het verdwijnen van de
huislirmennijverheid,
rond
de jaren 1900, kwam ook de
concurrentie in de lijnwaadnijverheid deze bedrijfstak
zwaar te treffen.
Einde van vreemde onderdrukking die het land
verarmden, het tekort a a n
belangstelling, die de gefortuneerde stand en verder de
regering voor de economische
toestand
van
het
Vlaamse land betoonde, de
achterstand op de Engelse en
later Franse concurrentie die
men te laattijdig gepoogd
heeft in te lopen, dat alles
heeft belet dat België zou
verwezenlijken
wat
b.v.
Frankrijk heeft gekund: zijn
oude plaats in de 'vereldlinnenindustrie te heroveren.
Vlasser

de

oorzaak?

het jaarverslag van de rijksdienst voor arbeidsIdieNbemiddeling
en werkloosheid 1960 liet men zich in
tijd optimistsch ut over de vlaswerking. De vlas-

A.' ^'M'
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Een vlasjahriek is geen klein bedrijf... Op de voorgrond de lipysche vlashapelleljcs.

nijverheid — aldus 't verslag — is zeker een der kunjunktuurgevoeligste takken van de tekstielsektor en
kende geruime tijd een strukturele achteruitgang,
maar heeft in 1960 een ruim deel gehad in de gunstige
konjunktuur. Het verslag wijst op de uitbreiding van
de vlasvezelbereiding en de verkoop in het buitenland.
Het wijt het niet verhogen van de afgezette hoeveelheid aan ong'unstige weersomstandigheden en de
daarmee gepaard gaande schaarste aan vlas van goede hoedanigheid evenals de grote vertraging van het
roten. Wij twijfelen er niet aan dat sommige van de
aangehaalde zaken waar zijn voor zover het een overzicht van een kortstondige periode (hier dus een jaar)
betreft, maar de achteruitgang van het vlas ligt veel
dieper, de ziekte ligt ergens anders en het is daarom
dat een gespecialiseerde medewerker in samenwerking met onze redakteur Staf de Lie, hier gedurende
een drietal ewken een uiteenzetting wil brengen
om de toestand in het vlasbedrijf uiteen te zetten.
Het vlas is belangrijk, het is in België een praktisch
uitsluitend Vlaamse teelt en er zijn veel mensen betrokken in de goede of slechte gang van zaken.
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(( Het Brugs Narrenschip ».
V.MO. AALST
Kopen brengt onkosten ! Help
ons onze V.M.O. auto af te
betalen en kom naar ons eerste « V.M.O. Dansfeest » op
26 mei te 8 uur in de zaal « De
Kalvaar » te Voorde.
Inkom : burgers 30 P ; studenten 20 F
V.M.O. leden gratis.
Orkest « T h e Starlets ». Tombola en andere attracties !
Alle Vlamingen zijn hartelijk
welkom !

BRABANT
Dienstbetoon.
Zitdagen van de Heer Talloen
met de mogelijkheid om a a n te
sluiten bij de « Vlaamse Ziekenkas » en het «c Vlaams Syndikaat ».
De eerste m a a n d a g van elke
m a a n d te :
Gooik-Stnjland : lokaal : J e a n
Bellemans van 7 uur tot 7 uur 30.
Gooik-Centrum : Jozef Monbalieu van 7 uur 30 tot 8 uur.
St. Kwintens-Lennik : V. Van
Eeckhoudt om 8 uui".
BRUSSEL
Mikrowaren-Werf tochten.
Deze zomer nog zal h e t arrondissement Brussel beschikken over
zijn mikrowagen. Daarvan m a g
d a n gezegd worden d a t hij bekomen werd dank zij honderden duwkes en duwen van goedgezinden.
Het is onmogelijk h e n afzonderlijk
te bedanken, m a a r h u n schoonste
dank zullen ze vinden op de heuglijke dag, waarop, tijdens een passende plechtigheid, deze wagen zal
aangeboden worden a a n de proimgandaploeg van Bob Maes. De personen of afdelingen die nog niet
in de gelegenheid waren h u n deel
bij te dragen, gelieven de Postrekening 8654.50 van Volksunie Arrondissement Brussel te Londer.
2es; niet te vergeten.
Tevens wordt een beroep gedaan
op de jongere en oudere nationalisten met kruim, opdat ze zich
zouden inschakelen in de werftochten met verkoop van ons blad.
Opdat iedereen zou kunnen meedoen, worden twee reeksen tochten
voorzien : 's zaterdagsnamiddags
en 's zondagsvoormiddags.
De
volgende
namiddagtocht
heeft plaats op zaterdag 19 mei in
Meise Bijeenkomst te 14 uur achter de Vlaamse Schouwburg in de
Lakenstraat of te 14 u u r 30 a a n
de kerk in Meise.
De volgende
voormiddagtocht
gaat op zondag 17 juni 1962 naar
Grimbergen, Humbeek en Beigem.
Bijeenkomst te 8 uur 45 achter de
Vlaamse Schouwburg of te 9 uur 30
aan de kerk van Beigem.
BRUGGE
Afdelingsvergaderingen.
Teneinde de plaatselijke besturen in nauw kontakt te brengen
met de plaatselijke leden abonnenlen en simpatisanten en tot
vorming e n werving vinden ' n het
aTondissement een '•eeks afdelingssvergaderingen plaats.
Als sprekers treden op :
Jef Dewyndt : Organisatie, bron
van nieuwe krachten.
Guido Van I n : Federaal België
zoals de V.U. h e t ziet.
Data :
Afd. B'ankenberge : zaterdag 19
mei te 10 uur in h e t lokaal « 't
Butje », Vandorstichelenstraat 27,
Blankenberge.
Afd Assebroek : donderdag 24
mei te 20 uur.
Afd. St. Kruis : zaterdag 26 mei
te 20 uur in de herberg « Den
Arend ». Molenstraat fnfibii Kruispoortl. St. Kruis
Afd Brugge : zondag 27 mei te
10 uur 30, in de herberg « VlLssingh° ». Blekersstraat 2. Brugge
Afd St. M-chiels : din.<;dag 29
mei tp 20 uur.
Af'i St Andries : vrijdag 1 juni
te 20 uur.
De ontbrekende meldingen en
de bijeenkomsten te Knokke en
Torhout zullen later aangekondigd
worden.
Wij rekenen op een zeer talrijke
opkomst. Het sukses van deze vergaderingen wordt de start van
nieuwe akties.

Het jongste Brugs kleinkunstgezelschap stelt zich ten dienste
voor h e t opluisteren van allerlei
Vlaamse feesten.
Alle inlichtingen en voorwaarden te bekomen bi] Nand Vonck,
Willem\in°ndreef 42, Brugge.
BLANKKNBERGE
Nieuw lokaal.
De V.U te Blankenberge heeft
eindelijk een lokaal.
Café « t Butje », Vanderstichelenstraat 27. Blankenberge verwacht alle Vlaams nationalisten
uit Blankenberge. Omstreken en
andere.
ledere maandag, woensdag en
vrijdag tussen 19 en 19 uur 30
kunt U er terecht voor alle inlichtingen omtrent vakbond, mutualiteit en andere sociale kwesties.
Voor alle andere mededelingen
zie onder Brugge.
BERINGEN
De afdeling Beringen heeft een
succesvolle
voorlicht' ngsvergadering gehouden te Zo'der
Er was werkelijk veel volk en
vele toehoorders vonden zelfs geen
zitplaats meer.
-Als inleider sprak dhr F r a n s
Wyclonans waarna Ir Clem Colemont. D r s Degi-aeve en Drs Wim
Jorissen het woord voerden over
de huidige politieke problemen
De afdeding Beringen oogstte
veel succes en de uitbouw gaat
steeds verder, vooral in bredere
kringen van de bevolking.
Heel w a t nieuwe mensen waren
aanwezig e n boden h i m medewerking a a n voor verdere uitbouw
DIKSMUIDE
Jaarlijkse dodenmis te Roeselare.
Heeft plaats op zondag 27 mei
in cle kerk van de Paters Redemptoristen.
Na de H mis vergadering in de
zaal Oloet Toespraak door E P . Dr
M. Brauns, S.J.
De vrienden van Diksmuide en
omliggende zullen er a a n houden
in groot aanta! aanwezig te zijn,
zoals trouwens ieder jaar.
Abonnementenslag.
Met h e t huidig gunsttarief (100
P tot einde 1962) k a n het aantal
abormementen zo niet verdubbeld
dan toch in grote mate vermeerderd.
Van uit gans het arrondissement Veurne - Diksmuide - Oostende wordt dan ook op een krachtige werking gerekend.
Aandacht a.u.b.
De nieuwe
bandopnemer en
batterij zijn nog niet uitbetaald.
Spoedig uw bijdrage
storten
a.u.b. op de steunlijsten Diksmuide - Adinkerke en Middelkerke, of
op P.C. 1108.04 van de arr. Voorzitter J a n De Bondt
De bedoelde steunlijsten zijn in
bezit van kameraden :
Leo De Vreese (Vlaams Huis),
Diksmuide.
Juul Haezebaert, te Adinkerke
en
Roger Baeckelandt, te Middelkerke.
KORTEMARK
Kolportage op zaterdag namiddag 19 mei.
Bijeenkomst : de vrienden v a n
Diksmuide in h e t Vlaams Huis te
14 uur, de helpers van KoekelareVladslo-Werken en Woumen a a n
de kerk te Kortemark, om 14 uur
30.
Het Bestuur rekent op een betere opkomst d a n voor de jongste
kolportago f
Handzame.
EEKLO
Volksvergadering op zondag 27
mei 1962 te 10 uur in de zaal O r d e (rechtover station).
Voorzitter : Rutger Van den
Berghe.
Sprekers : Alfons V a n Holderbeke; Dr. Leo Wouters; Mter Fr.
Van der Eist.
Optreden v a n muziekkapel.
Samenzang o.l.v. Dhr. Maurits
Van Poucke.
GEEL
Op woensdag 30 mei — vooravond van O.H. Hemelvaartdag —
richt de Vlaamse Kring Kempen
in : h a a r eerste privaat meienachtbal in de zaal c De Kring », Markt,
Geel.

Alle leden en kandidaat-leden
van h a r t e lutgenodigd !
GENT
Aandacht.
In de vermelding « naar Eeklo»
van vorige week sloop een kleine
vergissing. De prijs voor de autobus is niet meer 30 maar 20 F .
Inschrijven bij M. Van Pouoke,
Sanderswal 12 e n Jozef Nappe,
Beukelaarstraat 33, Gent. Vertrek
aan de Roeland te 9 uur stipt.
9<ie jWijk.
Voortaan kan men in drankhuis
Tijl, bij Raf, Koningin Eai§abethlaan 37, lidmaatschapskaarten v a n
de partij bekomen. In hetzelfde
drankhuis wordt ook m e t dank financieele steun voor h e t V.M.O.
muziekkorps aanvaard. Het trefp u n t van alle Vlamingen bij h e t
St. Pietersstation steunt de Volksunie e n de V.M O
NEERPELT-OVERPELT
Hier vond voor de eerste maai
een kolportage plaats. H e t was de
afdeling Hasselt die zich hiervoor
bizonder heeft ingespannen. De
verkoc^ was bovendien ook w e r
goed geweest.
MERKSEM
Inhuldifine.
De afdeling Merksem is reeds
ettelijke maanden in een werkelijk
passend lokaal gevestigd. I n bouw
en stijl werkelijk een Vlaams tehuis.
Tegen 23 juni, zaterdag is n u
ook de zaal klaar die ter onzer beschikking staat. Op zaterdagavond
23 juni te 8 uur word deze zaal ingehuldigd.
De vooraanstaanden
uit onze partij zullen er korte
spreekbeurlien houden
Wij rekenen op de aanwezigheid
van al onze partijleden m e t familie en sympathisanten.
ROESELARE-TIELT
Dienstbetoon en Ziekenbond.
Roeselare : 14-16 uur de 2de zaterdag v a n iedere m a a n d in Café
Het Engelsch Hof, leperstraat,
Roeselare.
Izegem : 14-16 uur de 1ste en
3de zatterdag van iedere m a a n d in
Café Royal, Nieuwstraat 10, Izegem.
ROESELARE
Jaarlijkse dodenherdenking.
Op zondag 27 mei vindt te Roeselare de dodenherdenking plaats.
1) 10 u u r stipt in de kerk van
de Paters Redemptoristen, plechtige H. Mis met samenzang en
offerande. (De opbrengst v a n de
offerande is ten voordele v a n ons
werk : wees mild !). Door wijziging in de uurregeling der kerkelijke diensten in de Paterskerk,
moeten wij tegen 10 uur 50 de kerk
verlaten; dus geen kanselrede.
2) Onmiddellijk n a de H. Mis,
komen wij samen in de grote z a ^
Oloet, waar de zeer bekende pater Dr M. B r a u n s S.J. de gelegenheidstoespraak zal houden.
Gezien de belangrijkheid van deze rede, wordt er niet gezongen

noch gedeklameerd, opdat een vlot
verloop kunne plaats vinden.
3) Nadien is
er gezamenlijk
noenmaal in de kleine zaal. Prijs
60 F, vooraf te storten op postgiro n r 1110.60 v a n R. De Ruddere, Rijselstraat 42, leper, of bij
schriftelijjke melding bij M. Cloet,
Gasstraat 20, Roeselare.
V.M.O.-NOOKDERKEMPEN
Elke zondag waren een twintigtal
propagandisten op de baan e n er
werden honderden Volksunie-nummers verspreid.
Progi'amma :
Werkgroep Schoten - Kapellen :
20-5-62 - Merksem.
27-5-62 - Ekeren II.
LIER
Nu zaterdag 19 mei, groot gezellig samenzijn ingericht door de
Vlaamse kring Lier. te 20 u u r in
de feestzaal « De Hoorn », Koning
Albertstraat 8 te Lier.
• De feestwljzer vermeldt :
1) Projektie v a n de film over
de Mars op Brussel e n de incidenten a a n de H. Geestkerk; te Antwerpen.
2) Koffietafel m e t koude schotel of kip.
3) Muziek door h e t orkest Wiener Café Schrommeln.
4) Tombola
Bijdrage in de onkosten.
Alle nationalisten v a n h e t arrondissement daar naaa: toe Sukses is reeds verzekerd, door h e t geweldig aantal inschrijvingen d a t
we reeds hebben ontvangen.
MECHELEN
Op zondag 27 mei te 10 u u r a a n
het Postgebouw te Mechelen, zijk a n t Grote Markt, overhandigt onze partijvoorzitter F r a n s Van der
Eist de anondissementsvlag.
Wij verwachten een talrijke opkomst om deze plechtigheid luister
bij te zetten. D a a r n a optocht van,
de muziekkapel doorheen de straten van de stad en verkoop v a n
het blad met de medewerking v a n
al de propagandaploegen van de
provincie.
Honderden
nummers
moeten a a n de m a n gebracht worden. Iedereen helpt mede a a n de
uitbouw van de afdeling Mechelen.
Bijeenkomst te 9 u u r 45 lokaal
Opsinjoorke 'nahM de k a t e d r a a l ) .
FEDERALE iVlEEllNG EN
OPTOCHT TE BROECHEM (Kanton Zandhoven)
Op woensdag 30 mei 1962 (vooravond van O.H. Hemelvaart) te 20
uur, heeft te Broechem een gi"ote
Federale
meeting en
optocht
plaats.
Sprekers : Mr. F r a n s Van der
Eist, schepene H Paelinckx.
Wij nodigen alle vrienden en
simpatisanten uit hieraan deel te
nemen.
Er worden vier autokars v a n
elk 50 personen gratis ter beschikking gesteld voor h e t vervoer.
Bijeenkomst e n vertrek a a n h e t
gemeentehuis
te
Borgerhout,
Moorkensplein te 19 uur 30
Geen enkel V.M.O. lid van de
muziekkapel m a g ontbreken !

70EKERTJ
LET WEL
Voor de zoekertjes gelieve m e n
20 F onder omslag te zenden
a a n de redaktie, Dupuistaan
HO Anderlecht.
Hiermee heeft men recht op
een inlassing van 4 regels.

Juffr. 32 j . ontw. pr. Antw. goed
voork. wenst kennismaking m e t
Vlaamsvoel. heer.
Schr. bur. blad 116.
Winkel te huur. Grote baan 335,
Drogenbos. Geen overname. I n lichtingen tel. 70 35.74.
Goede bijverdiensten voor vooruitstrevende
personen.
BrabantLimburg. Schrijven Verbinnen J ,
Nieuwstraat 10. Assent.
Gevraagd voor Oostende flinke
meiden reeds gediend hebbende.
4.500 P per maand. R.M.Z. kost e n
inwoon. Zich wenden 59 Koningsstraat Oostende.
Gevraagd meisje voor hulp i n
huishouding, inwonend. Dr. Bartier, Louisastraalt 24, Mechelen,
tel. 015-161.77.
Gevr. 2 medereiz. rondrit Spanje eig. wagen 30 d. vertr. beg. juni deeln. kosten. Muys, Diepestr.
154, Antw tel. 36.15.26-32.55.29.
Zw. bepr. man, 57 j . , vertegenw. van ber., uitst. gezondh, werklustig en over goede getuigschr.
besch., vr. ernstige vertegenw. t.
minimum salaris (W.-VL). Besch.
zo nodig over auto. Schr. bur. blad
n r R.C 115.
2 kamers te h u u r (geen keuken), gebruik badkamer, in mod e m appartement te Jette. Schrijblad nr. 114.
Vlaams nationalist vader van 6
kinderen zoekt plaats als chauffeur of magazijnier liefst omgeving Gent - Kortrijk of Brugge.
Gevraagd werkster en leermeisje voor n a a d en hoge-naad. ZicJ»
wenden : Goffin, J a n Volderslaan
3, Brussel 6. Tel. 37.89.57.

HERMES
SCHOOL

O N Z E BIJDRAGE T O T D E
O P L O S S I N G V A N DE
WERKLOOSHEID

ARBEIDERS WIJ BEZORGEN
U WERK I N DC VOLGENDE
BEDRIJVEN :
- AUTO-MONTAGE FABRIEK
- GROOT VERVOERBEDRIJF
- VLEES - KONSERVENFABRIEK
ZICH

SCHRIFTELIJK

REDAKTIE

DER

WENDEN

TOT DE

VOLKSUNIE

SYLVAiN
DUPUISLAAN.
11 O
ANDERLECHT
•
BRUSSEL 7

34 Zuidlaan
211 M. Lemonnierlaan
Tel. 11.00.33
Brussel
Volledige sekretariaatkursussen, steno- en daktylografie
in vier talen
•
Boekhouden
Sociale wetgeving
Moderne talen
Handelsciorrespondentie
•
De school waar Vlamingen
zich thuis voelen.
Beter en voordeliger
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DE VOLKSUNIE

LANDDAG TE ASSE
of op PCR 4414.47 van J a n Van
Tulden.
Uitei'ste d a t u m van in.schrijving
80 mei.
Alle bestuursleden,
militanten
en gewone leden maken zeker de
reis mede.
BEVEREN-WAAS
Naar Asse per autokar voor Beveren-'Waas en omliggende.
Inschrijvingen te zenden voor 31
mei, a a n A. Braem,
Bisschop
Ti'iestlaan 44, Beveren-Waas
Prijs 40 P. Vertrek te 1 uur 30
Markt, Beveren-Waas.

NAAR DE LANDDAG !
Alle leden en sympatisanten van
Aalst en omliggende zijn uitgenodigd deel te nemen a a n de Landd a ? te Asf^e.
Wij gaan met de tram !
Samenkomst in De Vriendschap
te 13 uur 30.
Vertrek aan St. Annabrug te 13
u u r 53.
Wanneer wij allen in een groep
vertrekken hebt U 50 % vermindering.
ANTWERPEN
De verplaatsing n a a r Asse wordt
georganiseerd door
middel van
autokars.
Eenheidsprijs : 55 P vanu't elk
p u n t van het arrondissement.
Technische schikkingen:
Algemene verzameling om 9 uur
30 op de Plantijn en MoreUislei,
begin
Pelikaanstraat
en
einde
Provinciestraat.
Men zorge er voor de leeuwenvaandels op de privaatwagens en
autokars te bevestigen
Vertrek te 10 uur stipt.
Het middagmaal wordt voorzien
tussen 12 en 13 uur te Asse zelf.
W a r m e drank kan ter plaatse
bekomen worden.
Om 14 uur gezamenlijke optocht
n a a r de weide.
Vermoedelijke thuiskomst rond
19 uur.
Affiches :
Zijn zo vlug mogelijk te bestellen a a n h e t adres van de Landdagsekretaris.
dhr.
P. Leplat,
Kerkhoflaan
5, Kraainem, tel.
20.12.96, of rechtstreeks op h e t sekretariaat, L a n t e e m h o f s t r a a t 28,
Borgerhout, tel. 39.92.06
Ordewa<!ht :
Personen die deel willen uitmaken van de ordewacht stellen zich
onverwijld in verbinding met Rudi Van Boven, Deurnestraat 70,
Mortsel, tel. 49.75.24 of 39.92.06.
Aandacht :
De inschrijvingen voor de autok a r s worden afgesloten ten laatste op vrijdag 1 juni te 20 uur op
h e t sekretariaat.
ANTWERPSE POLDER
De dorpen gelegen in de Antwerpse Polder : Berendrecht, Lillo,
Zandvliet,
Oosterweel, Oorderen,
Wilmarsdonk, Hoevenen en Stabroek, gaan ook n a a r de landdag.
Inschrijven : Bredestraat 232
BRUGGE
Vierde Federale Landdag te Asse.
Het arr. Bi-ugge richt ter gelegenheid van de Landdag te Asse
o p zondag 3 juni 1962 een familiale autocarreis in.
De eenheidsprijs werd gesteld
op 65 P .
Er wordt gestart te Blankenberge te 12 uur, te Knokke (Station) te 12 uur 30 e n te Brugge
('t "^and - Kon. Albertlaan) te 13
UI!

Uiterst uur van terugkomst te
Brugge : 21 uur.
W a c h t niet langer en schrijt nu
reeds in bij :
Blankenberge : lokaal « 't Hutje », Vanderstichelenstraat 27.
Knokke : Raf Declercq, Lippenstean 159.
Torhout : Jef Duflou, Hogestr.
79.
Groot-Brugge
: Mare Vandemoortel, Delaplacestraat 121, S t
Kruis.
Roger Vande Voorde, Wollestr.
45, Brugge.
Guido Van In, Minderbroederss t r a a t 24, Brugge.
Jan
Van Tulden,
Verbraad
Kieuwlaan 25, Brugge.
Wij verzoeken om betaling bij
inschrijving.

BRUSSEL
P r o p a g a n d a k a r a vaan-Landdag.
Al de eigenaars van wagens uit
het arrondissement Brussel worden verzocht zondag 27 mei 1962
vrij te houden voor onze gemotorizeerde
propagandatocht
doorheen het arrondissement Brussel.
Bijeenkomst te 9 uur 30 op de
Hooikaai achter de KVS (Lakens t r a a t Brussel). Propagandamateriaal en versiering wordt
ter
plaatse uitgedeeld. De tocht loopt
ten einde rond 17 uur.
Wie reeds heeft deelgenomen
aan de triomfantelijke rondritten
voor de verkiezingen van verleden
j a a r mag niet nalaten ook deze
maal zijn steentje bij te dragen
voor het sukses van de vierde federale landdag.
Groot-Brussel in massa n a a r de
Landdag.
Voor de Brusselse federalisten,
die over geen persoonlijk veiToermiddel beschikken, is het dit j a a r
buitengewoon gemakkelijk om a a n
de landdag deel te nemen. De weide ligt t h a n s slechts een paar honderd meter van de halte « Walfergem » op de tramlijn n a a r Asse.
Door een massale aanwezigheid
kunnen de Vlaamse Brusselaars
bewijzen d a t ze redding verwachten van het federalisme. Alleen
dank zij federalisme kan h u n toestand in Brussel nog levenswaard
gemaakt worden.
DENDERLEEUW
Per bus n a a r de Landdag op 3
juni.
Vertrek te 13 uur 30 a a n h e t
Stamcafé, Guido Gezellestraat 19a
Inschrijven bij Blom Marcel,
Beeckman Hector De Metsenaere
Wilfried en Goessens André.
Prijs : 30 P.
DIKSMUIDE
VL. NATIONALE LANDDAG TE
ASSE
De vrienden die de reis per autocar willen meemaken worden
verzocht niet tot h e t laatste nippertje te wachten om in te schrijven
De inschrijvingen worden opgenomen bij :
Burgemeester Lootens. te Koekelare.
Juul Haezebaert, Garzebekevelds t r a a t te Adinkerke.
Leo De Vreese, Vlaams Huis te
Diksmuide.
Fred Laplasse, Polderstraat 91,
Oostduinkerke.
Roger
Baeckelandt,
Oostende
steenweg 12 te Middelkerke en
Leo Vandeweghe, P l a n t e n s t r a a t
75 te Oostende.
EKEREN en KAPELLEN
De V.U. afdelingen Ekeren en
Kapellen richten een autocarreis
in.
Vertrek uit Ekeren Donk (Kerk)
8 uur 30.
Mariaburg (Molenweg) 8 uur 35.
Kapellen (Qpmeentehuis) 8 uur
40.
Putte (Kerk) 8 uur 50
Stabroek (Hoek Dorpstraat en
Kleine Molenweg) 9 uur. '
Hoevenen (Standbeeld) 9 uur 10.
Ekeren Markt (CJafé Breughel)
9 uur 20.
Aansluiting bij provinciale karavaan te Antwerpen.
Terug tussen 18 uuj. 30 en 19 uur.
Inschrijvingen bij : Café Breughel, Markt Ekeren.
Pol Janssens, Willy Staeslei 90,
Ekeren.
Maurits De Jonghe, Antwerpse
steenweg 95-1, Kapellen, telefoon
74.42.03.
Romaan Havermans Achterstr.,
53, Hoevenen.
PrijS' 55 P.
GENT NAAR ASSE
Vertrek van onze karavaan aan
de Reep om 13 uur 15 stipt.
Verzamelen van de personenwagens vanaf 12 uur 30. De wagens
en autokars der andere afdelingen
zorgen er voor te 13 uur ter plaatse te zijn. Inschrijven voor de autobussen groot Gent, bij : Guido

Dekeyser, Onderbengen 59, Vlaams
huls Roeland, Korte Kniisstr. 3,
café Rubenshol, Borluutstr., café
Tijl. Elisabethlaan, Jozef Noppe,
Beukelaarstr. 33. Snij J a n Ritzen,
Grandwelaan,
St.
Amandsberg.
Deename prijs 50 en 60 F. Heenreis 19 uur 30 vertrek uit Asse, oponthoud, Vlaams huis Aalst, café
« Den IJzer » Aalst. Vlaams huis
Wetteren. onze accordeonist doet
de reis mee.
Autobezitters die onze karavaan
willen vergroten worden eveneens
verzocht h u n deelname te laten
kennen
K O R T R I J K (arrondissement)
Het arr. bestuur richt een autoreis in n a a r de Landdag te Asse,
op 3 juni a.s.
Deelname in de kosten : 70 P
(herkenningsteken inbcgxepen).
Inschrijvingen bij :
De arr. voorzitter Bert Van Maldergem, Steenstratelei 8. Kortrijk,
tel. 109.37.
Herwyn
Vandenbuleke,
Goudbergslraat Wevelgem. Tel. 420.70.
Pernand Durtoit, Nieuwstraat 91,
Bellegem. Tel. 109.85.
Pol Herman, L. de Boninghestr.
38, Wevelgem.
Rik Van Wynsberghe, Voorstr.
39. Kortrijk. Tel. 220.83.
Blamquaert Frans, Nieuwenhuize 8. Kuurne
Desmedt
Jules,
Paanderstraat
17, Beveren-Leie.
Timperman Marcel, Kon. Astridlaan 49, Harelbeke.
Vandenberghe
Alb., Bruggestr.
49, Menen.
De Bosschere Therese, Dorp 114,
Anzegem.
Tommelaere Noe, Pastoor Verrieststraat 41. Ingooigem
Van Wlleghem
Walter, Van
Dycklaan 63, Kortrijk
Vertrek : 1ste a u t o a r r Menen
9 uur 30.
2de auto arr. Kortrijk : 10 uur.
Inschrijvingslijst
ook
in het
Vlaams Huis. Kortrijk.
Algemene leiding : Pol Herma,
Wevelgem.

LIMBURG NAAR DE L.\NDDAG
Een eerste autobus werd reeds
ingelegd voor de landdag te Asse.
Deze bus zal op volgende plaatsen
deelnemers opladen.
Vertrek te Neeroeteren 11 uur
30. Oposteren,
Gruitrode
café
Uilenspiegel, Meeuwen Kruispunt,
Heleteren
Kruispunt,
Heusden
Kerkplein, Beringen markt te 12
uur SO.Belangstellenden die op een
dezer plaatsen willen opstappen
worden verzocht zich spoedig a a n
te geven bij h u n plaatselijke afdeling of bij d ï provinciale secretaris Ir Clem Ctolemont, Diestweg
Nieuwerkerken (tel 738 17 St. T r t i den).
Het inleggen van nog andere
bussen wordt overwogen.

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

ten met de karavaan « WestVlaanderen ».
Men kan inschrijven voor de
prijs van 70 F op de volgende
adressen : Oostende : L. Van de
Weghe,
Plantenstraat 75,
tel.
763.28; Stene-Mariakerke : H. Terryn, Stockellaan 126.
Bredene : Sas Slykens : W Colleman. Vaartstraat 41.
Middelkerke : R. Moerman, Casseüaan 13
Gistel : M. Zwaenepoel, P. Bortierlaan 27, tel. 285.09.
Stel niet uit. Schrijf nu dadelijk
in. Uur en plaats van vertrek worden later medegedeeld

MOLENBEEK-JETTE
Feder. landdag.
De nachtdienst te Asse wordt
waargenomen door het gewest Molenbeek-Jette.
Diegenen die niet kunnen hieraan deelnemen worden verzocht
zich in de ploeg ordedienst in te
schakelen.
Inlichtingen
:
gewest-secretariaat H. Goossens, R. Soetensstraat 6. Jette.

TURNHOUT (arrondissement)
Ook dit j a a r vertrekken vanuit
ons arrondissement Turnhout verscheidene autobussen
n a a r de
Landdag te Asse op zondag 3 juni
e.k. De reisweg werd vastgesteld
als volgt : Turnhout over Dessel,
Mol, Geel Oevel, Herentals, Herenthout, en Ramsel n a a r Asse.
Vertrekuur te Turnhout om 11 uur
30.
De prijs werd berekend voor
Turnhout, Dessel en Mol : 80 F.
Geel, Oevel, Herentals en Herenthout : 75 F.
Ramse! en omstreken : 65 F.
Inschrijving en betaling op vol.
gende adressen :
Ramsel : Juul Meulenbergs, Stationstraat 32
Geel : Jo Belmans, Diestbaan 50.
Dessel : A. Peeters, Zandvliet 1,
Witgoor.
Herenthout : Jos Heylen Markt
19
T u r n h o u t : Domien Nijs, Velds t r a a t 23.
Vosselaar : Karel Mens, Verbindingsstraat 20.
Hoogstraten : Soetewey, Loenhoutse steenweg 9
Men kan ook inschrijven door
storting op postrekening 6955.49
van Domien Nijs te Turnhout
De inschrijvingen worden slechts
in aanmerking genomen bij betaling en worden definitief afgesloten op woensdag 30 mei e.k om 8
uur 's avonds om een goede organisatie mogelijk te maken
Wij hopen dat ons arrondissement te Asse talrijk zal vertegenwoordigd ziin !

MECHELEN (arrondissement)
Op zondag 3 juni trekt het ganse arrondissement n a a r de federale
landdag te Asse. Autokars vertrekken uit alle punten van het arrondissement
Wegwijzer en uurregehng.
Voorlopige richtlijnen.
Bornem 10 uur 15 samenkomst
kerkplein, omliggende gemeenten,
Mechelen, Asse.
Nijlen 10 uur 15; Lier lokaal Den
Hoorn, Koning Albertstraat 10 uur
30. Duffel Mechelen, Asse.
Heist op den Berg 15 uiur 15 :
Beerzel, Berlaar,
Koningshooikt,
Kathelijne Waver, Mechelen Asse.
De autokars komen Ue samen om
11 uur op de WoUemarkt te Mechelen.
Gezamenhjk vertrek : 11 uur.
Algemene inschrijvingsprijs 55 P.
Inschrijvingen
en
betalingen
kunnen geschieden bij :
Mechelen : Lokaal Opsinjoorke,
Nieuwwerk 1
t. ing. Herman
Keldermans,
Aanbeeldstraat 23.
Lemaire Chris,
Belgradostraat
68Willebroek : Lic. P. De Smedt,
Captain Trippstraat 53.
Duffel : Ing A. Stevens. Molenstraat
Sels Ludo, Muggenoerg 23.
Bonheiden : De Nef Herman,
Dorsthoeveweg 3.
Koningshooikt : Ir Van Bouwel
JVIisstraat 80
St. Kathelijne Waver : Van de
Voorde Iwein. Netestraat 3
Heist op den Berg : Hermans J.
Biekorfstraat 3
Lier : Remi Maes, St Gommarusstraat 5
Alaers Maurice. Kesselsteenweg
19
Lokaal De Hoorn.
Oppuurs : Huwel L., Kattestraat
46
St. Amands : Van de Moortel
Fi-ans, E. Verhaerenstraat 14.
Puurs : Peeters Frans, Heide 7.
Nijlen : Van Dessel Lode. Zandoekenvelden 8 Nijlen.
Iedereen spreekt zijn vrienden
en kennissen aan en .schrijft hen
onmiddellijk in
MERKSEM
De tiketten voor de reis met autobus van uit Merksem naar de
Landdag te Asse zijn bij de waard
van het lokaal te verkrijgen.
Voor dringende zaken is het sekretariaat van de Volksunie bij K.
Van Bockel, Em Lemmenssttraat
33.

LEDE
Ook afdeling Lede zal flink vertegenwoordigd zijn op de Landdag
van 3 juni te Asse. Om kwart voor
twee vertrekt hier a a n het lokaal
« Reinaert » een auto-karavaan.
Wie over geen partikuliere wagen
beschikt gelieve zijn n a a m op te
geven a a n een der propagandisten
Voor een zeer laag gehouden
prijs kan hij dan mee in een der
wagens.
Nadere inlichtingen : volgende
week,

LEUVEN - HEVERLE
KESSELLO
4de landdag Asse : Vertrek uit •
Leuven aan 't Gerechtshof te 13
uur 15.
Inschrijvingen tegen 50 F in lokaal « Cristal » of bij een der bestuursleden.
Slechts twee weken nog ! Wacht
niet tot de laatste dag, doe het
heden nog.
's Avonds gezellig samenzijn in
ons lokaal « Cristal ».

LAND VAN RODE
Deelname a a n de landdag van
3 juni t« Asse. Vertrek van de autobus te Gavere m a r k t 12 uur 30,
Zwijnaarde dorp 13 uur. Merelbeek statie 13 uur 10, Melle standbeeld der gesneuvelden 13 uur 30,
aansluiten aldaar bij de karavaan
Gent.
Inschrijven bij : Do Rycke Willy Scheldestraat 9 Gavere, Huyghe
Robert. Gaverestw. 96, Merelbeke,
Vlaams
huis,
Heirweg
Noord
Zwijnaarde, en Coenraets, Wolvenstraat 1 Melle.
Prijs 60 P.

OOSTENDE - MIDDELKERKE en
GISTEL
Alle bewuste Vlamingen uit de
gewesten Oostende - Bredene Stene - Middelkerke - Westende
en Gistel, worden hiermeae opgeroepen tot massale deelname aan
de Volksunielanddag te Asse op
zondag 3 junie e.k.
Een autocar wordt ingelegd met
vertrekpunt uit Nieuwpoorr over
Middelkerke,
Oostende,
Gistel,
Roeselare om verder aan te slui•

^

•
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WAARSCHOOT
Diegene die de reis p t r autobus
n a a r de 4de landdag willen meemaken, schrijven in bij Daniel
Pauwels, Weststraat 92 i« Waarschoot, tel. 77.24.20. We sluiten aan
bij de karavaan te Gent, deelnemingsprijs 60 P Deelnemers uit
de omliggende gemeenten worden
indien mogelijk ter plaatse afgehaald .'
WETTEREN
Speciale autobussen vertrekken
te Wetteren op de Markt te 13 uur.
Prijs : 50 P Inschrijvingen worden aanvaard op de vo'gende
adressen :
De Meyer -^medee, Moerstraat
40. Wetteren
De Wulf M a u n t s , Hekkerstraat
103. Wetteren.
Gossye André, Molenstraat 12,
Wetteren.
De Kegel Theofiel, Kleine Molenstraat 25. Kalken.
Raes Alfons. Lowéstraat 8, Massemen
Scnoorens Jan. Brusselse steenweg 142, Kwatrechl.
Matthys Raphael, Bellekouter 8,
Schellebelle.
De Sutter Leo. Rivierstraat 24,
Laarne
Bewoners van de Wetterse randgemeenten worden per autobus afgehaald en teruggebracht
Wie met een eigen wagen rijdt,
sluite zich aan bij de karavaan op
de Markt te Weiteren te 13 uur
of op de Markt te Etendermonde
(samenkomst voor heel het arrond'ssement) te 13 uur 30. De karavaan van Gent rijdt over Wetteren en Dendermonde en vormt
een karavaan me< deze van ons
arrondissement.

'

i BIEREN TIMMERMANS - GUEUZE - KRIEK
:
!
:
•
•
:

O.L.V. Lombeek. - Tel. 054/32381
Afspanning

« DE KROON »

Enig spijshuis in het mooie Pajottenland, de aardbeienstreek, rechtover de vermaarde kerk van O.L.V. Lombeek
bekend voor zijn retabel.
Tien minuten rijden vanaf het i a n d d a g t e r r e I n
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AALST DENDEUMONDE
Vakantie in Duitsland.
Ben 50-tal kinderen van 7 tot 17
jaar uit Aalst, Dendermonde en
omgeving worden m de gelegenheid gesteld een 12-daags verlof
door te brengen in Erbach, midden het heerlijke Odenwald, waar
zij van een kosteloos verblijt zullen genieten in Duitse katolieke
gezinnen.
Tegelijkertijd zullen Duitse kinderen als uitwisseling in onze betrokken Vlaamse katolieke gezinnen verblijf houden.
Plaatselijk worden, zowel in Erbach als in Dendermonde-Aalst,
een 2-tal kosteloze uitstappen voorzien per toerauto.
Voor Duitsland Is de verantwoordelijke de Z.E.H, deken Rudershausen van Erbach; voor Dendennon de-Aalst is het Mevr A.
Vei-vliet, Visstraat 18 te Dender,
belle, tel. 052-232 37, aan wie de
aanvragen zo spoedig mogelijk
dienen gericht.
Inschrijvingsformulieren worden
na aanvraag toegestuurd. Alleen
de reiskosten dienen betaald. Deze
bedragen 220 F per kind
Vertrek uit Dendermonde-Aalst
op 6 juli; aankomst Duitse kinderen op 7 juli. Terug Vlaamse kinderen 18 juli; vertrek Duitse kinders 19 juli. Verdere mededelingen worden persoonlijk en tijdig
verstrekt.
BERCHEM
Op m a a n d a g 28 mei in zaal Rubens, Statiestraat 175 Berchem,
bijeenkomst voor aUe V.M.O.-leden, leden van de muziekkapel en
de leden van de ordewacht op de
landdag. Deze bijeenkomst gaat
gepaard met een filmvoorstelling.
Iedereen aanwezig a.u.b. want algemene V.M.O.-leider Bob Maes
zal aanwezig zijn om de nodige
richtlijnen t e verschaffen in verband met de landdag.

ten alsook met h e t afleggen van
huisbezoeken.
'n Plaatselijk blaadje werd voor
de eerste maal uitgegeven en h e t
vormen van 'n vriendenkring aangekondigd met als eerste verwezenlijking : gezamenlijk met vrouw
en kinderen n a a r de Landdag !
Voor alle inlichtingen of abonnementen van onze wijk die eventueel ons « V.U. Nieuws Brugse
Poort » niet zouden ontvangen
hebben, kunnen zich wenden tot
ons secretariaat . Olijfstraat 25.
KRUISHOUTEM
Op zondag 20 mei 1962 — voormiddag — grote openluchtmeeting
op de Markt (zie meer daarover
ergens anders in ons blad).
LEUVEN
Zitdagen :
Daniël De Coninck, arrend. Leuven, 2de maandag der maand
Tervuren : lokaal « De Toekomst », Hoornzeelstraat 6, van 19
tot 19 uur 30.
Leuven : lokaal « Cristal ». parijsstraat 12, van 19 uur 30 tot 20
uur.
Haacht : lokaal de Wielemaal,
Wespelaarstraat, van 20 u u r 30
tot 21 urn-.
Arrondiss. propagandistendag.
Op zondag 6 mei in ons lokaal
te Leuven waren praktisch aUe
gewesten
vertegenwoordigd.
Na
uiteenzettingen door de bestuursleden en een bespreking door alle
propagandisten, werd ook de arrond:ssementsraad
."samengesteld.
Het uittredend ai'rondissementsbestuur werd volledig herkozen.
Werftocht.
Onze propagandisten die te Linden en te Lubbeek St. Bernard
voor de eerste maal kolporteerden
konden uiterst tevreden terugkijken op een vruchtbare werftocht.

GENT
Zaterdag 19 mei om 20 u u r In
de grote Roeland zaal : gala
V.M.O. GENT
avond - disonarama, een lichtkleur en klankspel met 350 kleuren
Openluchtmeeting te Sleidinge.
- dia's.
Het regende aanhoudend om
Wij verwachten alle bewuste
kwart voor negen op zondag 13
Vlamingen op deze enige kunstmei toen onze openluchtmeeting
avond. Gratis toegang.
beginnen moest. Het volk verliet
de kerk en spijts regen en wind
MEISE
n a m de arr. propagandaleider K.
Op zaterdag 19 mei worden de
Van Damme toch h e t woord. W a t
deelnemers a a n de werftochten te
niet te verwachten was gebeurde
14 uur verwacht achter de K.V.S.
toch. meer d a n 150 m a n bleven
of te 14 uur 30 a a n de kerk te
een half uur ter plaatse en geen
Meise.
enkele verliet zijn standplaats zoOp deze derde zaterdagnamidlang er gesproken werd. Naar de
dagtocht worden vooral jongeren
Volksunie wordt nog geluisterd !
en nog een paar eigenaars v a n
Arbeiders, boeren en middenpersonenwagens verwacht. Hun onstanders luisterden in toenemende
kosten voor benzine worden vera a n d a c h t en waren als een m a n
goed.
h e t eens om onze zienswijze te
OUDENA.ABDE-RONSE
delen.
De leden van de arrondisaemenDe stem der waarheid, ook wantele r a a d worden vriendelijk uitneer ze in de T.V. niet weerklingenodigd voor de vergadering welken mag, zal toch gehoord worden
ke op 19 dezer te 17 u u r plaats
en het is nodig !
vindt in de zaal van herberg « I n
13 mei kolportage.
de Hesp », Kleine Markt te OudeNa de openluchtmeeting te Sleinaarde. Uiterst belangrijke punten
dinge werd in dezelfde gemeente
staan op de agenda.
en in het aanpalende Evergem gekolporteerd. Die opkomst der miliST. DENIJS-WESTREM
t a n t e n was bar slecht, de V.M.O.
I n de kom der gemeente is een
verantwoordelijke
die de mikro
klein cafeetje tegen een billijke
hanteerde en 3 m a n doortrokken
prijs te huur. Het lokaaltje is zeer
l>eide gemeenten.
geschikt of als eigen Vlaams loZulke opkomst is niet fameus,
kaal of als een stemmige Ttroler
m a a r spijts dat, en de motregen
stube. Gegadigden wenden zich
werden er toch nog 76 nummers
op adres Hogen Heirweg 1, St. Deaan de m a n gebracht. Wat weer
nijs-<Westrem, tel. (09)22.40.56. Wie
eens bewijst d a t er intresse voor
wordt lokaalhouder alhier ?
de Volksunie is, de oogst is werkelijk groot, deze die hem binnenSCHAARBEEK
halen moeten, mogen zich niet
Het lijkt nodig d a t in Grootdoor weersomstandigheden laten
Brussel ook politieke drukking op
afschrikken. De politieke voorlichde gemeentepolitiek uitgaat. Er
ting gaat verder, moet verder
zetelen in de gemeentebesturen te
gaan, de plicht om onze volksgeveel vertegenwoordigers die de
noten uit h u n onverschillige lanktaal van h u n onderhorigen niet
moedigheid te wekken dwingt ons
eens kennen, terwijl i n de geonverdroten verder door te zetten
meentediensten de betrekkingen
ver v a n eerlijk verdeeld zijn onder
GENT
de bezitters van een Nederlands
Wijk : Brugse Poort.
diploma De Volksunie Schaarbeek
Met rede hoorden we zeggen :
heeft de kiezerslijsten aangeschaft
«de best werkende wijk v a n Gent!»
en m a a k t de adressen klaar om
Inderdaad, 'n 10 tal aktieve mebij de eerstkomende gemeenteverdewerkers bewerken zonder verpokiezingen een grootscheepse prozen onze sektor met het bussen
paganda te voeren voor betrouwvan proefnummers en strooibiljetbare Vlaamse kandidaten.

GELD
op hulzen
en

gronden
vanat
zond
verpl
afk.
V. 10 of 15 1 d u u r
Tel. 0.5S '23.198
of 23 854
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Ook deze gemeente beantwoordde a a n onze verwachtingen. Op 13
mei verkochten we er vijfmaal
meer bladen d a n drie j a a r geleden
en een p>aar inwoners kwamen
zelfs spontaan h u n « duwke »
brengen voor de aanicoop v a n onze
mikrowagen.

HüjWELIJK
Op 19 dezer treedt onze flinke
propagandist Louis Van Looy in
het huwelijk met Mejuffer Jozefa
Van Opdorp. Onze hartelijkste gelukwensen aan het jonge paar !
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54.45.46,

W I M JORI5SEN, BRUSSEL.
TURNHOUT (arrondissement)
De bestuursverkiezingen in de
afdelingen v a n ons arrondissement
geschieden in de eerstkomende
dagen. De voorbereidingen verlopen vlot en alles laat voorzien d a t
de arrondissementsraad zal kunnen samengesteld worden op onze
vergadering van vrijdag 25 mei
e.k. om 8 u u r 's avonds te Tongerlo in « Torenhof ».
Deze vergadering wordt .statutair voorgezeten door onze provinciale voorzitter Rudi Van der Paal.
Het is een dringende plicht d a t
ieder opgeroepene daar zou aanwezig zijn
Afdeling Dessel.
I n voorbereiding van de Volksunie vergadering van a a n s t a a n d e
zaterdag 19 dezer te Dessel kolporteerden onze VMO ploegen verleden zondag en wisten een 80 t a l
nummers aan de m a n te brengen.
De vergadering vindt plaats op
hogergenoemde datum om 8 u u r 's
avonds in café J a n Verhaegen,
Markt, te Dessel.
Als sprekers : A. v a n Malderen
en onze 1ste kandidaat volksvertegenwoordiger voor de Kempen dr.
J u r . J o Belmans. Onze vriend Dr.
Sc. Bert Hermans, arr. verantwoordelijke voor oi-ganisatie, zit
de vergadering voor.
Alle Vlaamse vrienden uit I>essel, Retie, Mol, Balen en omstreken worden die dag te Dessel verwacht.
Afdeling Ramsel.
I n uitvoering van de nieuwe V.U.
statuten h a d vrijdag 1.1. te Ramsel
een druk bijgewoonde ledenvergadering plaats. K a n t o n a a l verantwoordelijke J u u l Meulenbergs zat
de vergadering voor en leidde de
verkiezingen. De Heer Marcel Vets
werd als voorzittter herkozen : hij
ziet zich omringd door de heer
Van Campenhout, secretaris, en de
heren Louis Van Houtven en Ger a r d Dils. Deze laatste werd aangeduid als afgevaardigde in de
arrondissementsraad.
Aan de nieuwgekozenen v a n
h a r t e proficiat en... goede v a a r t 1

VLAAMSE K R I N G SCHOTEN
en VOOBKEMPEN
Zaterdag, 26 mei 1962 (20 uur)
in de « Rlddershoeve », Schoten.
GEZELLIGE AVOND
Onder h e t motto « Kempenland, a a n de Dietse kroon... »,
ingericht door V.M.O. en propagandisten van de Voorkempen.
Eregast : v.v. Reimond Mattheyssens.
Opgeluisterd door de
ACCORDONA'S
Muziek - Dans - Samenzang Gezelligheid - Verrassingen !
Deelname in de onkosten :
20 F.

GEBOORTE
Het gezin v a n ons provincieraadslid O. v.d. Kerkhove werd
met een flinke dochter verrijkt,
hartelijke gelukwensen a a n de vader en moeder vanwege de Volksunie en V.M.O. Gent.
I n h e t gezin De Busscher-De
Baene, zoon een schoondochter van
onze Gentse kopman Senaat; werd
een flinke dochter geboren op donderdag 10 mei. Hartelijke gelukwensen vanwege de Volksunie en
de V.M.O. Gent.
T e Stal-Koersel werd op 8 mei
in h e t gezin Claes - Vanesch een
zoontje geboren d a t J o h a n werd
gedoopt. Onze hartelijkste gelukwensen.
Wij vernemen de gelukkige geboorte van een flinke Veerle in
het gezin v a n bestuurslid Jef Devisscher, te Vladslo.
Hartelijke gelukwen.sen a a n Jef
en a a n de gelukkige moeder.

Voor a l u w h e r e n - d a m e s - :
en kinderkleding :
:

HUIS VICKY
( m a a t w e r k en confectie)
D i k s m u i d e l a a n 151
Berchem-Antwerpen
Tel. 39.08.55
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T o t 9 j u n i 1962 - S p e c i a l * E
Aanbieding Terlenkabroek :
(licht
en
donkergrijs, :
b l a u w - g r i j s ) w a a r d e 695 F ;

nu 550 F

[

B e z o e k o n s of s t u u r o n s
deze b o n e n p e r k e r e n d e
post ontvangt u tegen r e m b o u r s s a m e n t de g e w e n s t e
broek.
Naam
Adres
Artikel
Maat
(band en lengte)

:
•
•
•
•
:
:
E
•
•

Speciale voorwaarden a a n E
d e V.U. a b o n n e m e n t e n .
•

I n de gevangenis v a n St
Gillis o v e r l e e d g o d v r u c h t i g
o p 15 m e i 1963, de p o l i t i e k e
g e v a n g e n e : de h e e r H e r m a n van Ooteghem, architekt, weduwenaar van m e vrouw Gaby Guenther, geb o r e n t e G e n t o p 23 a u g u s t u s 1899.
De p l e c h t i g e l i j k d i e n s t ,
gevolgd d o o r d e b i j z e t t i n g
i n d e f a m i l i e k e l d e r op h e t
k e r k h o f v a n St A m a n d s b e r g bij G e n t o p z a t e r d a g
19 m e i 1962 o m 10 u u r .
Vergadering a a n de kerk.
Dit b e r i c h t g e l d t a l s e n i g e
kennisgeving.
I n aller n a a m :
Oswald v a n O o t e g h e m
Rode K r u i s s t r a a t 7
Gentbrugge
IN MEMORIAM
Te Hove overleed de heer Verrept, vader van Staf Verrept. De
begrafenis vond verleden dinsdag
plaats In aanwezigheid van onze
volksvertegenwoordiger D. D© Ooninck.
Wij bieden onze vriend Staf en
de familieleden hiermee onze gevoelens van kristelijke deelneming
aan.
Zopas vernemen wij het overlijden van mevrouw van Malderen.
moeder van oftze -tóend Achlea
van MaJderen,
hoofdbestuurslid
en voorzitter van het arrondisse^
ment Brussel. De begrafenis heeft
plaats nu zaterdag te Scheut. Bij.
eenkomst ten sterfhuize 9 uur 30
op adres steenweg op Nlnove 342
te Anderlecht. Wij bieden de achfci)are familie hiermede <«ize blijken van kristelijke deelneming
aan in het smartelijke verlies.
Wij vernemen het overlijden van
de Heer Lowie de Kuyper, voorzitter van V.O.S. en kandidaat op de
Volksunie-lijst voor de jongste
provincieraadsverkiezingen. De begrafenis heeft plaats nu waterdag
te 10 uur te Broechen. WIJ bieden
hiermee de familieleden van de
overledene onze blijken van deelneming aan in het grote verlies
dat hen treft.

C M .A/'Vxp/XGN
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uif de druiven van de vlaamse gemeenten
WESTERLO
Aanstaande zondag 20 dezer V.U.
kolportage te Westerlo door onze
VMO ploegen van Dessel, Geel en
Ramsel.
Bijeenkomst om 10 u u r stipi
a a n de hoofdkerk.

EEKLO
Volksvergadering op zondag 27
mei 1962 te 10 uur in de zaal
Cercle (rechtover station).
Voorzitter : Rutger Van den
Berghe.
Sprekers :
AUons Van Holderbeke.
Dr. Leo Wouters.
Mter F r a n s van der Eist.
Optreden van muziekkapel.
Samenzang o.l.v. Dhr Maurits
Van Poucke.

OVERIJSE-HOEILAART
tn d« laoavolUi

. EBN PRODUKT ISCA
INHOUB :«ae<./4oci.

UtK-tnu^UU^»

VOOR ALLE INLICHTINGEN
A.BORGS, 36, L a n t e e r n h o f s r a a t
B o r g e r h o u t — Tel. 30.04.23
Walter Verheirstraeten
BRUSSEL
95, KL Molenstr.- A n d e r l e c h t T. 22.88.98
83, I J z e r l a a n - Tel. 50749
O O S T E N D E ; Jozef De B u s s c h e r e - D e c r o o s
T o r h o u t s e s t e e n w e g 218

ANTWERPEN

DIKSMUIDE
MECHELEN

V l a a m s Huis
Gielis « Café Op Sinj oor »
Nieuwwerk, 1 - TeL (015)14614

BLANRENBEROE H u i s Declercq R o b e r t
13, Léon D u j a r d i n s t r a a t

- Tel. 411.83
i^mmm
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W I J h e b b e n , beste lezers, h e t g e n o e g e n g e h a d een speurtocht te m o g e n m a k e n in een v a n die grote passagiersschepen v a n een N e d e r l a n d s e m a a t s c h a p p i j , die een
regelmatige lijn heeft o p A n t w e r p e n . Bedoelde sjSeurtocht is er een g e w o r d e n v a n eet- of s m u l k u n d i g e a a r d
w a n t d e bijdrage die wij U deze w e e k willen a a n b i e d e n
b r e n g t U een beeld v a n w a t er allemaal m e e g e n o m e n
w o r d t o m het b i n n e n s t e v a n de o p v a r e n d e n te vullen.
W a n t al bij al b r e n g t de b e v o o r r a d i n g v a n s c h e p e n — er
k o m e n te A n t w e r p e n per jaar o m en bij de 17.000 zeev a a r t u i g e n b i n n e n — een d r u k k e bedrijvigheid m e t zich
e n een bloeiende h a n d e l .

TUSSEN SCHIP E

Speurtocht naar
varkenskoppen
en ossen-kwartieren
Te Antwerpen meren praktisch geen echte passagiersschepen, wel vrachtschepen
die ook ingericht zijn om
passagiers mee te nemen en
h e t was een dergelijk schip
dat wij bezocht hebben.
Driehonderd passagiers en
een bemanning van tweehonderd koppen kunnen heel
wat verorberen op een zeereis die zes weken duurt.

uit voldoende voorraad mee
om de volledige reis heen en
terug — in dit geval verschillende landen van Amerika —
te kunnen maken.
•

Zestigduizend
maaltijden.
Een en ander brengt mee
dat men ongeveer een voorraad eten moet meenemen

SCHEEPSSCHAPPRAAI
K A N EE
ETEN
Wij beseften het pas goed
toen wij in de buik van het
schip doorheen kombuizen,
voorraadkamers
en
zaalgrote koelkasten werden geloodsd. Reusaehtige hoeveelhederi 'Voedsel •gorden er bewaard. « Europees » voedel
sel dan, om het zo uit te
drukken, want de
maatschappij gaat uit van het
standpunt dat het leven aan
boord van h e t schip zoveel
mogelijk hetzelfde moet zijn
en blijven als aan land. Bijgevolg neemt men van hier-

voor zestigduizend maaltijden. Een gezin van vijf personen zou meer dan tien jaar
nodig hebben om heel die
voorraad t* verorberen. Er
worden twintigduizend eieren meegenomen, tienduizend kilo aardappelen, vierduizend kilo meel. De drank
breekt alle rekords : vijfduizend liter bier in vaten,
achtduizend liter in flessen,
tienduizend flesjes limonade,
evenveel colaflesjes en reusachtige hoeveelheden wijn,
likeuren en andere dranken

De zeilschepen namen in verhouding nog meer mondvoorraad
mee. Zij waren ook langer onderweg.

Bevoorrading
die nauwelijks volstaan om
de dorstige kelen gedurende
de reis te laven.
Aan boord van sommige
schepen bevindt zich ook een
automatische koe, een inrichting die melk verschaft.
Er wordt natuurlijk bij het
vertrek verse melk ingedaan,
maar deze voorraad geraakt
spoedig
uitgeput en
dan
spreekt men de elektrische
koe aan die met water, poeder en boter evengoed het

Een gezin
van vijf
personen
kan meer
dan tien
jaar eten
van wat
een gewoon
schip: half
vracht - half
passagier^
uit Antiver pen
aan voorraad
meeneemt

brengt

bloeiende

produkt van een kollega-koe
ergens in een stal, te voorschijn tovert.

•

Vlamingen geven de
toon aan.

Men verzekerde ons — en
het was geen verrassing —
dat de Vlamingen de grootste smulpapen aan boord
zijn. Zij vormen werkelijk de
beste publiciteit voor wat
betreft de goede hoedanigheid van de gerechten.
Koksmaten hebben voor ons
de deuren van de reusachtiggrote koelruimten geopend.
Er heerste een winterse kou
en in die kou keken wij in
het ongelooflijk domme oog
van een dode schelvis, die
daar broederlijk naast kabeljauwen, roggen en verse zalmen — afkomstig uit Denemarken of Schotland — zijn
laatste uren sleet. Paling,
bot. tong en garnaal waren
niet vergeten, evenmin als
verse Hollandse maatjes, die
de dag van de afvaart op de
spijskaart stonden.
ledere vis zit in een ijslaagje want vooraf werd hij
in water gedompeld.
In de visopslagplaats liggen ook grote kreeften en
oesters die pas uit lerzeke
aangevoerd
waren.
Het
schijnt dat de Vlamingen
graag boter lusten, statistieken gewagen van vijftig kilo
per man jaarlijks, in elk geval de bevoorradlngslijst van
het betrokken schip bevestigde — voor zover er Vlamingen aan boord waren —
deze regel want het cijfer
lag om en bij de drieduizend
kilo.

•

handel

Kalfskoppen
en halve va»"lrens.

Voor de passagiers schepen
dient men er dan nog rekening mee te houden dat er
zich onder de reizigers ook
kinderen bevinden.
Ook daaraan is gedacht
want een voorraad van de
modernste voedingsmiddelen
bevindt zich aan boord. Gedurende de tocht kregen wij
ook de vleesvoorraad te bekijken en die aanblik heeft
op ons de grootste indruk
gemaakt : bevroren schapen,
halve varkens, en ossenkwartieren vertegenwoordigen een
gewicht van vier ton,
Duizend kilo fijne vleeswaren, zoals gevogelte en
wild, worden eveneens meegenomen. In het jachtseizoen
zijn er hazen, fazanten en
kleine
everzwijnen
aan
boord. De groenten en het
fruit vormen eveneens 'een
belangrijk gedeelte van de
voorraad. Men vindt er evengoed druiven en perzikken
uit de druivenstreek van
Hoeilaart-Overijse als spinazie, witte kolen, bloemkolen,
salade van de groenten-hedden van Vlaamse tuinders als
smakelijke « petatten » uit
de Antwerpse Polder,
Al bij al vormt de bevoorrading van de voorraadskamers der schepen in de Antwerpse haven een belangrij••e bron van inkomsten.
Spijtig genoegd dreigt deze
jevoorrading in handen te
iomen van een trust die niet
'Heen alles behalve Vlaams
:s maar bovendien de midlenstand wil uit^ïchakelen.
Jok tegen deze « supermarkten van de dok » zoals wij ze
zouden willen noemen moet
er strijd geleverd worden.
S.D.L.
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torisch kostuum-stuk
kon verlagen, is de regisseur toch enkele
malen in dit euvel gevallen en
hervallen. We denken in dit verband aan de trage scènes met de
koningin-moeder ; ive denken aan
sommige tonelen met Cleitus en
met Hephaestion.
Maar ondanks dit paar minder
vleiende opmerkingen over tekst
en regie : het was een merkwaardige toneelavond i

POLITIEK DEBAT
Nog altijd zonder de Volksunie
is donderdagavond de zoveelste
tdilie van het publiek debat over
cktuele problemen in de aeter gegaan, liet programma heet officieel lileder zijn waarheid», m.aar
omdat die benaming toch niet
helemaal met de werkelijkheid
klopt, zouden we eigenlijk een andere titel moeten zoeken. We hebben vanavond echter zo weinig
inspiratie, dat we dit werkje maar
liever aan de fanlazie van de lezer
(en van de lezeres) overlaten.
Nu welen we niet hoe het komt,
maar toen de Antwerpse schepen
Fr. Detiège (als uit een vervlogen
eeuw, zo ziet die man er uit) op
}iet schema verscheen, moesten
we even aan vuilbakken denken.
Lang duurde die indruk echter
niet, want toen die man begon
Ie praten stonden we toch eventjes versteld : hoe kan een schepen en een volhsverlegenivoordiger zo een oppervlakkige vent
zijn I
De rol van Crooljans kan deze
avond bezwaarlijk lastig worden
genoenid. Men m.oet inderdaad
ook geen politieke feniks zijn om
ie weten dat deze regering, op een
paar socialistisclic kiesbeloflen na,
nog niets heeft verwezenlijkt van
de ellenlange lijst grote zaken die
door het duo. Lefèvre-Spaak in de
regeringsverklaring werden gezet.

Zetelfabriek
Boterberg
LEDEZIJDE

LEDE
Alleenverdelsr

Engel & C°
Eigen produktie
Uitgebreid gamma
Aan liuis geleverd
Prospektui
op verzoek
TEL (053)

225.60

Voor leden
en abonnees
Volksunie

20 7. KORTING

MONTREUX

Uit de speelfilm « I B a u w b a a r d »
De Antwerpse
PVV-er maakie
zich
dan ook niet bezonder
moe.
De Saeger op zijn beurt
hield
zich zedig aan nietszeggende
algemeenheden
en enkele
kindcrarhtigheden
ivaar geen kat
inloopt.
Een weinig
interessant
debat,
mede door hel feil dal niet iedereen daar zijn waarheid kan
komen
vertellen.
OoK al spreekt
de Officicle titel van het programma
dit
laatste tegen I

ALEXANDER
Vrijdagavond gaf de Vlaamse
TV een opgenomen
programma
van de NTS : u De grote Veroveraar n van Terence Rattigan. Het
iverd een niet
onverdienstelijke
poging om de figuur van Alexander de Grote te benaderen vanuit
algemeen-menselijk standpunt, en
niet louter als geschiedkundig personnage, waarvan we de gehoorteen de sterftedatum plus de geleverde veldslagen moeten onthouden
We hebben het stuk echter gevolgd met gemengde gevoelens.
We menen dat de poging van de
schrijver, om de Alexander-figuur
menselijk te verklaren,
slechls
gedeeltelijk gelukt is. Naar ons
oordeel heeft Terence Rattigan

DEZE WEEK
OP VW SCHERM
• ZONDAG

14 00 : Reisroutes : met Bernard
Henry naar Jeruzalem — 14.30 .
Vedetten uit de dierenwereld
—
15.00 : Panorama — 15.30 : Klein,
klein, kleuterke — 15 50 : Een Joegoslavlsch tekenfilmpje — 16 00 tot
18 30 : Afwisselend : NTS : Reportage van de grote automobielpnjs
van Zandvoort - SRG : Reportage
van de internationale jumping te
Luzem — 19 00 : Glamadoit (film
voor,de Jeugd) — 19 45 : De zwijnenhoeder (poppenfilm) — 20 00 :
TV-nieuws — 20 25 : Het manneke
— 20 30 : TV-parade
(varlétéprogramma) — 21 30 : Sportweekenc'
— 21 55 : Vrije camera (eenselectir
van korte films) — 22 30 : Twee^'
nieuwsuitzending

• MAANDAG
19.00 : Tienerklanken
— 19 30 :
Twee tekenfilmpjes — 19 45 : Zoeklicht — 20.00 : TV-nieuws — 20 25 :
Het manneke — 20 30 : Trio m K
klem (een cabaretprogramma)
—
2100 • Het 87e politiedistrict (pohtiefeuiUetoni — 21.50 • Vergeet
niet te lezen (Auteurs te gast m
onze studio)
— 22 20 • Tweede
nieuwsuitzending

•

DINSDAG

19 00 : Gastprogramma (Het Verbond van Katholieke
Werkgevers)
— 19 30 : Mell-O-Toons : Bloemenwals (tekenfilm) — 19 40 : Wetenschappelijke horizonten
(Ie aflevering van een reeks filmreportages) — 20 00 : TV-nieuws — 20 30 :
Speelfilm : Symfonie van een leven
(Romantisch drama van Hans Ber.
tram) •— 2155 : Schatten op z o l d c
—22 40 : Tweede nieuwsuitzendint;

• WOENSDAG
17 00 tot 18 00 : Kom toch eens
kijken — 19 00 : Mijn vriend Plicka
(6e afl.)
— 19 30 Autorama
—
20 00 : TV-nieuws — 20.25 : Het

manneke — 20 30 : Schipper naast
Mathilde — 21.10 : Problemen van
nu
: Ontwikkelingsgebieden
—
21,40 : NT.S. : Dommo : Optreden
V. d. Franse chansonnière Juliette
Gréco m Avro's «Club des Vedettes»
—22.25 : Ziekte van deze tijd? (Internationaal Symposium over bloedvatenziekten)
— 22.40 : Tweede
n'euwsuitzendmg

• DONDERDAG
19 00 : Tienerklanken
— 19 30 :
Teletaalles (Beter Nederlands voor
edere kijker) — 20 00 : TV-nieuws
- 20 30 : Actueel (magazine over
kunst) — 21 00 : NTS : De Kardinaal van Spanje (spel in drie bedrijven door Henn de Montherlant)
—22 40 ; Tweede nieuwsuitzending.

• VRIJDAG
15.00 tot 18 45 • Eurovisie : Reportage van de wijding van de nieuwe
kathedraal van Coventiy door de
Bisschop van CJoventry — 19 00 :
Internationaal
jeugdmagazme
—
19 30 : Tussen hemel en aarde
(luchtvaartmagazine)
— 20 00 :
TV-nieuws — 20 25 : Het manneke
— 20.30 : Kolder met naald en
draad
(een programma
voor de
vrouw) — 21 15 • Mozaïek (magazine over de vrijetiidsbestedmg) —
21.45 : Première (filmnieuws ei
nieuwe films)
— 22 30 : Twee''-,
nieuwsuitzending.

a ZATERDAG
17 00 tot 18 00 • Kom toch een,=
iijken
(wederuitzending
van het
i3Ugdprogramma van 23 mei)
—
19 00 : Folklore : Optreden van het
Pools ballet « Hernam » — 19 30 •
Echo — 20 00 : TV-nieuws — 20 30 •
Waag je kans — 2130 : Dennis O*
Keef e-show (6e afl.) — 22 00 : Namiddagvariété (bijdrage van de Japanse televisie tot het Festival < De
Gou(len Roos van Montreux)
—
22.20 :Tweede nieuwsuitzending.

enerzijds teveel nadruk gelegd op
het menselijke in het leven van
zijn held, terwijl hij anderzijds
de oorzaken van diens politiek en
militair sukses te opvallend verwaarloosde. Een figuur als Alexander de Grote is niet alleen maar
meris zonder meer, maar de polilikus en de veldheer zijn een veel
groter deel van zijn psyche dan
Tenrence Rattigan wel liet vermoeden. Niettemin juichen we het
sterk toe, omdat het in al zijn
onvolmaaktheid
toneelliteratuur
is, die er gerust mag zijn.
Voor het spel van de akleurs
juichen, we eveneens, en dan heel
in hel bijzonder voor Coen Flink,
die de Alexander-rol meer dan
voortreffelijk heeft gebracht. Het
moet zeker en vast geen gemakkelijke opgave geuteest zijn, en de
spelers verdienen voor het bekomen resultaat dan ook in de
bloemetjes te worden gezet.
We kunnen ons nochtans niet
helemaal akkoord verklaren met
de (overigens op zeer hoog niveau
slaande) regie .Ondanks alle pogingen om uit het spel alles te
weren wat het werk tot een hls-

We hopen dal de mensen, die
hier te lande onze eigen Monireuxinzending uAteliem in elkaar hebben geknutseld,
zaterdagavond
hebben gekeken naar de Zweedse
inzending voor bedoelde liGouden
Roosn^ en met name : «Zonder
Grenzen». Want niet alleen konden die mensen hier van de
Zweden leren hoe men een variété-programma van internationaal
formaat in elkaar moet steken,
maar ze konden van de Zweden
ooli een beetje liefde voor de eigen
taal leren.
In verband met de uAtelier»inzending hadden Aue vóór een
paar maand geprotesteerd tegen
het totaal ontbreken van ook maar
het kleinste woordje Nederlarvds
in dit programma. Men heeft dat
toen verdedigd door te verwijzen
naar het internationale publiek in
Montreux, en daarbij Vw dienaar
allerlei liefelijkheden
naar het
hoofd geslingerd, als bv. achterlijke nationalist en dergelijke dingen meer. Maar nu stellen we vast
dat de Zweden al even uachterlijkn zijn, en in hun Montreuxinzending heel wat Zweedse teksten hebben verwerkt.
En nu moeten ze ons aan het
Flagey-plein maar een komen ver-

tellen hoeveel mensen te Mon~
treux verondersteld worden Zweedt
te hennen l Wal de Zweden echter niet heeft belet hun eigen ta<d
te gebruiken. En wat de Montreux-jury evenmin heeft belel de
nodige waardering ep te brengen
voor het werk l

KATHLEEN
Omdat we ons over vDeep Riven
geen al te vleiende zaken herinnerden, waren we wel een beetje
sceptisch
ingesteld
tegenover
uKaltileen», het zondagavond door
Lies Uuylebroeck en Gerd Mertens
ycprezenteerde
liederenprogramma
uit de reeks uWereldmelodiëenït.
Laten we echter maar al direkt
zeggen dat er deze maal helemaal
geen neerhalende
beschouwingen
zullen volgen. De vlolheid waarme deze Ierse bloemlezing op het
stherm werd gebracht, de smaak
waarmee de mooiste liedjes in het
programma iverden gebracht, dai
alles heeft zondagavond ons hart
veroverd. Het is deze rruuA geen
eindeloze aaneenschakeling geworden van aleen maar bekende melodietjes en kitschbeelden van suiker
en honing. Het werd daarentegen
een mozaïek van leuke volkstoneelljes *n werkelijk mooie muziek.
Een speciale vermelding op het
dagorder verdient de orkestratie
van Gaston Nuyts. De man heeft
gewerkt met zin voor het eigen€
van de Ierse volksmuziek.
We
hadden hem eigenlijk een luxeielegram met onze gelukwensen
moeten sturen.
Iedereen om en rond het pro(jiamma had overigens zoiets verdiend !

KASTKLAAR 14,50 F per kilo
HALFKLAAR 12,50 F per kilo
WINDDROOG 7,50 F per kilo
20 % korting voor proefv/as
Voor dienst kastklaar
en halfklaar.

Wasserij PERFECTA
Paardenmarkt, 20
Antwerpen
Tel. 32.27.12
Houder van een technisch
wasbrevet « Cenetra »
waarborg voor minimum sleet
en hoge v/itheldsgraad.
Voor l e z e n en loekomstige lezers
van de Volksunie voor
Antwerpen en randgemeenten, '
ook na 6 uur > avonds

E e n beeld uit « De r o d e b a l l o n »

Alle kenners en fijnproevers van duits bler«
liefhebbers van s stimmungsorkesten •
vinden elkaar terug in het

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF
(OBERBAYERN)

LEUVEN
Tervuurse Vest 77
Oberbayern-Leuven
U drinkt er Dortmunder T H IER,
de echte Dortmunder
met de TWEE HERTfES !
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SPRONG IN HET ONBEKENDE
V E R L E D E N w e e k h e b b e n wij Ket in h e t r a a m v a n deze
bijdrage g e h a d over de familiale a a n p a s s i n g der belastingen e n over de i n h o u d i n g v a n de r o e r e n d e voorheffing o p d e u i t k e r i n g e n door v e n n o o t s c h a p p e n . In de
h i e r n a v o l g e n d e bijdrage willen wij daar — zoals gezegd
'— verder over u i t w e i d e n .

Wat

met de

7de Grondbeginsel : Voorheffing op roerende inkomsten.
Volgens het huidige stelsel
zijn inkomsten uit akties,
obligaties, intresten, e.d. onderworpen aan drie verschillende belastingen :
— de mobiliënbelasting ;
met
zeer
verscheiden
aanslagvoeten gaande van
2 tot 31,5 %;
— de nationale crisistaks :
gaande van 2 tot 15 %;
— de aanvullende personele
belasting : gaande van
0,5 tot 30 %.
Dit regime vertoont een
groot gebrek aan samenhang.
I n het nieuw stelsel worden
de roerende inkomsten mede
opgenomen met de andere
soorten inkomsten, in één

ROND
EN

spaarders?
de gevallen waarbij de genieter der inkomsten aan het
betalend organisme (bank of
wisselagent) niet toelaat het
Bestuur der belastingen hiervan in te lichten.
Zij
bedraagt
eveneens
15 %, wordt later verrekend
op de globale belasting, en
is, In tegenstelling met de
eigenlijke voorheffing, gebeurlij k wel terugbetaalbaar.
Er zal dus in totaal 30 %
worden ingehouden in laatst
genoemd geval, en wel 15 %
van de voorheffing en 15 %
van de zogenaamde bijkomende control evoorhef f ing.
Dan blijft nog een pijnlijke zaak over, ik bedoel h e t
onderwerpen aan de roeren-

op alle bewijsmiddelen (uitgezonderd de eed), over te
gaan tot opsporingen bij
derden
(uitgezonderd
de
kredietinstellingen) en alle
nuttige dokumenten van de
schatplichtige ter inzage te
vragen.

Al deze punten zullen zeker de kontrool op de kleinere schatplichtigen en de
middenstanders verscherpen.

door de overgansperiode van
de hervorming zelf, zullen
allerlei kombmaties worden
bevorderd. De taxatie-ambte-

Verstrekken van inlichtingen door de Nationale Dienst
voor de Statistiek (in zover
deze niet werden verkregen
in uitvoering van een wet),
en door openbare of privé
instellingen
waarvan
de
schatplichtigen
bepaalde
voordelen heeft
bekomen,
door de Staat verleend.
De inspecteurs zullen, in
het stadium van het bezwaar
door hen te onderzoeken ,bij
de kredietinstellingen en de
Postcheckdienst alle nuttige
inlichtingen k'innen inwinnen.
Invoeren van boeten van
1.000 tot 20.000 F voor iedere
inbreuk op de wetten of besluiten betreffende de inkomstenbelastingen.
In voorkomend geval, kan
de Minister van Financiën
het recht
ontzeggen aan
sommige personen, om op te

FISKALE

HERVORMING

KADASTRALE

PEREKWATIE
Belastinghervorming : een nieuw kleedje, maar de rest ?

totaal, waarop de globale belasting verschuldigd is. Tot
zover dus zeker een grote
verbetering en vereenvoudiging ..
Maar, zoals voor het 6de
grondbeginsel der verheffing
op onroerende inkomsten,
werd ook hier het sisteem ingevoerd van de voorheffing
en wel van 15' %, op het
ogenblik der inning. In uitvoering van de gesmade eenheidswet gebeurt zulks thans
tegen een marge van 10 %.
Wij gaan er dus op vooruit!
Deze inhouding wordt later
verrekend bij de bepaling
van de globale belasting,
m a a r het te veei betaalde
kan niet worden teruggegeven !
Wij staan dus hier voor
dezelfde onrechtvaardigheid
als bij de onroerende inkomsten, die tevens oorzaak is
dat h e t schone princiep der
enkelvoudige belasting praktisch verzwonden is. Immers
blijven alleszins minimum
drie belastingen bestaan : de
globale belasting, de voorheffing op onroerende, en
deze op roerende inkomsten.
Deze laatste zijn dan niets
anders dan
de vroegere
grond- en mobiliënbelasting.
Bovendien hebben wij, nadat we hervormd zullen zijn,
nog de belasting op de vennootschappen, deze op de
rechtspersonen (van openbaar nut) en deze op de nietverblij fhouders
(personen
die in het buitenland wonen).
Waar is de schone eenvoud
dan gebleven ?
Een tweede, aanvullende
roerende voorheffing wordt
ten slotte nog voorzien, voor

de voorheffing van de inintresten uit spaarboekjes,
vanaf 501 F. Deze handelwijze staat in scherpe tegenstelling tot het buitenland,
waar men aan de spaarders,
die h u n geld zo goedkoop ter
beschikking stellen van de
Staat, nog premies geeft. .
8ste en laatste grondbeginsel : Maatregelen voor een
betere Inning.
Hierdoor verstaat de regering een betere bestrijding
der ontduiking. En wederom,
mijne duurbaren, moeten wij
de minister loven en danken
voor dit initiatief. Maar wat
betekent het in de praktijk?

treden als mandataris van
belastingplichtigen bij het
Bestuur der Belastingen.
Er wordt ten slotte een
éénvormige termijn van vijf
jaar voorzien voor de n a vordering van de belastingen.

Of evenwel de « groten »
hierdoor rechtvaardiger zullen kunnen worden getaxeerd, is een andere vraag;
zij beschikken nog altijd
over tal van mogelijkheden
om zijpaden in te slaan, ja.

KAMPEERTENTEN
EN ALLE
KAMPEERMATERIAAL

De agenten (zo staat er in
slecht nederlands, Dr. Paardekooper), die gelast zijn
met de controle in zake directe
belastingen,
zullen
voortaan over gelijke machten beschikken als deze der
andere fiskale besturen. Zij
worden
uitdrukkelijk
gemachtigd de bedrij f sinrichtingen te bezoeken, zoals dit
in de praktijk reeds gebeurde.
In 't stadium van de taxatie zal het Bestuur het recht
hebben een beroep te doen

MAZOUT
Kortingen op
Gasohe 0,53
Lichte stookolie 0,46
Koop bij Propagandisten !
KAREL UYTTERHAEGHE
P R I M A L

M A Z O U T

Antwerpen - Tel. 49.55.29

naars zullen bovendien hun
gewone kontrole-arbeid moeten beperken tot het hoogst
noodzakelijke, ten einde de
omvangrijke stof td kunnen
verwerken die de hervorming
voor hen meebrengt. Tot slot
wordt nergens een scherpere
kontrole noch doeltreffende
maatregelen voorzien voor
de beteugeling van de voornaamste oorzaak der ontduikingen
: de reusachtige
zwendel op internationaal
vlak door de grote kapitalisten bedreven in zake het
ontduiken van de rechtmatig
verschuldigde belastingen, of
het nu de oude cedulaire belastingen
waren,
of
de
nieuwbakken globale belasting en voorheffineen.
Volgende maal üomt dan
het lang verbeide slotartikel
van deze reeks sprongen,
met enkele nabeschouwingen, en de publikatie van de
tarieve.n der nieuwe cijns.
ST.

E e n kostbare r a a d . . .
denk eraan, bij het nakijken der trekkingslijsten van de

ï
!
:
i

BEZOEK ONZE T O O N Z A A L
•
KOOP RECHTSTREEKS
BIJ DE FABRIEK

AFRIKAAINSE 1
LOTERIJ
I

A. JEÜRISSEN-CLOOSTERMANS

dat u loten kunt cumul.'ven •
Ziet zorgvuldig uw b ü - :
jetten na !
•

•

& ZONEN

•

Volgende trekking
:
op 26 mei te Herstal :
Per biljet 100 F
•
Per tiendebiljet 11 F :

BERINGERSTEENWEG - ZONHOVEN
TEL : (011)132.31
•l

Si
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Kanker
woekert
verder

vi. Wat de franstalige godenkinderen veroorloofd is, wordt de Vlaamse runderen niet toegelaten.
Er blijft een kloof tussen de voogden en de
onmondige kinderen.
Wat natuurlijk de Volksgazet niet belet het
verbod voor Dr. Paardekooper goed te vinden. De
Vlaamse socialisten zijn graag onmondige kinderen, die braafjes naar hun franstalige voogden opkijken.
In de Vlaamse C.V.P. pers is er wat beroering,
maar hoe kan zij de zaken scherp stellen als
het haar verafgode ministers zijn die eens te
meer hun gemis aan ruggegraat bloot gegeven
hebben ?
Het geval Dr. Paardekooper - Prof. Sauvy is
een tekenend verschijnsel voor het huidige klimaat.

door 'D'tA.7VütiO<>'UA^«^

U E uitbanning van Dr. Paardekooper heeft de zoveelste golf van verontwaardiging over Vlaanderen gejaagd. Niet alleen
van verontwaardiging trouwens. Ook van spot.
De ministers Gilson en Vermeylen hebben zich
eens te meer belachelijk gemaakt. Met heel de
regering, die hun besluit goedkeurde, daarbij.
Moeten wij ten gerieve van de kleurflaminganten nog eens het lijstje opsommen van de
zo Vlaamsgezinde ministers, die dit onzinnig besluit mee dekken ?
De socialisten : Fayat en Spinoy.
De C.V.P.-ers : P-W, Segers, Declercq, René
van Elslande. André Dequae. Alfred Bertrand en
Joseph Custers.
De zoveelste rij glorierijke kleurflamingantische voormannen, die wel degelijk op weg zijn
om het reeds overvloedig met kleurpolitiekers
voorziene museum van de Vlaamse Beweging
verder vol te proppen.

E EN

typisch Belgisch besluit.

Dr. Paardekooper is goed als hij beweert dat
er geen Belgen bestaan. Hij zal thans wel beter
weten.
Wat is inderdaad meer typisch Belgisch ?
Op het ogenblik dat de Nederlander Dr. Paardekooper spreekverbod krijgt omdat hij als deskundige het wil hebben over de Nederlandse
kuituur, mag te Brussel de Franse Prof Alfred
Sauvy spreken over de Waalse ekonomie. En in
de rede van Prof. Sauvy was de politiek al wat
meer betrokken dan in die van Dr. Paardekooper.
Het verschil tussen wat de Vlamingen en wat
de franstaligen toegelaten Is kon niet duidelijker onderstreept. Quod licet Jovi, non licet bo-

W

AT gebeurt er in de Senaat ?
Dacht men dat de franstaligen tevreden zouden zijn toen Verroken en de Vlaamse kleurflaminganten hen Edingen, Mark, Houtem en zovele gehuchten langs de taalgrens ten geschenke gaven ?
Zij willen en moeten de Voerstreek hebben.
Eerst scherp verzet in De Standaard, Het Volk
en De Gazet van Antwerpen.
Nadien gelul over de partijeenheid en voorbereiding op de nederlaag.
Zij zijn het zo sinds 132 jaar gewoon.
Wie kan dan verwachten dat ze zulk een geheiligde overlevering zouden prijsgeven ?

H

ERRIE rond de splitsing van
het ministerie van Openbaar Onderwijs.
De Vlaamse C.V.P.-ers die weten dat die splitsing met eigen begroting het allerstrikst minimum is dat zelfs de braafste C.V.P, flamingant
van hen eist worden eindelijk wat zenuwachtig.
Of gebaren alsof.
Want zij weten wel dat Theo Lefèvre hen bij
het vormen van de regering in de zak gezet
heeft.
Wat baat het dat zowel het C.V.P. als het
B.S.P. program die splitsing voorziet. Heeft een
van beide ooit een Vlaams programpunt uitgevoerd ?
De C.V.P.-ers stellen trouwens het vraagstuk
niet van Vlaams maar wel van Katoliek standpunt uit. Zij eisen Van Elslande als minister in
plaats van eerst het beginsel van de splitsing
er door te halen, met een verwisseling van ministerfunkties.
Maar heeft men geen ongelijk ook maar iets
op Vlaams gebied van die « Vlaamse » vleugel
van de CV.P. te verwachten ?
Zijn honderden bewijzen niet voldoende ?
Moeten er duizenden zijn ?

V L A A M S V E R F F A B R i E K ^oekt k o n t a k t m e t

groothandeaars

in verven of drogerijen gelegen in de provincies :

3RA8ANT

LIMBURGl

ANTWERPEN

EN

OOSTVLA A N D E R E N

T ORIGE week hebben we hier
gewezen op een artikel in de Volksgazet van de
hand van de heer Picard in verband met de zetelaanpassing.
Normaal zullen de cijfers van de jongste
volkstelling in het najaar bekend zijn. Op dat
ogenblik zullen de Vlaamse socialisten kleur
moeten bekennen. Hun stelUng is het steeds geweest dat de zetelaanpassing er zou komen dadelijk na de volkstelling.
Anderzijds heeft de C.V.P. de laatste twee verkiezingen reeds die zetelaanpassing geëist.
Maar ook dat blijkt de franstalige oud-C.V.P.
voorzitter Theo Lefèvre verkwanseld te hebben.
Op het kongres te Oostende is de andere
franstalige C.V.P, voorzitter — bestaat de
C.V.P niet voor twee-derden uit Vlamingen ? —
Van den Boeynants de eerste-minister ter hulp
geschoten met zijn twee derde grendel.
Zo een bedrog is onmogelijk zal elke Vlaamsgezinde denken en zeggen.
Zien zei de blinde.
Nog enkele maanden geduld.

E

IN is dat dan alles ?
Neen, vriend Vlaamsgezinde.
Ons geduld is toch onuitputtelijk.
De franstalige C.V.P.-ers willen meer. Twee
onder hen, Duvieusart en Verse — die namen
hebben we nog gehoord — hebben amendementen ingediend, samen met de P.V.V.-er Motz.
Amendementen die « La libre Belgique » interessant noemt.
De gehuchten Beauval, Mutsaart en Koningslo
zullen van Vilvoorde overgeheveld worden naar
Brussel. Hetzelfde dient te gebeuren met de
vlieghaven van Zaventem en de autoweg die erheen loopt, alsook het Zoniënwoud. Verder willen ze Brussel in twee arrondissementen splitsen
met de randgemeenten reeds bij Brussel terwijl
anderzijds tussen dit en drie jaar de gemeentebesturen van de andere dorpen van het huidige
arrondissement Brussel ook h u » ^ n s l u i t i o g l^ij
het nieuwe arrondissement, groot-Brussel, mogen vragen.
Li AAT het plan" nu nog niet
rijp zijn, binnen vijf of tien j a a r zal men er in
alle ernst over spreken, zoals nu over de Voerstreek of over de acht randgemeenten.
De toestand is meer dan ernstig.
Waarom wachten zovele Vlaamsgezinden ?
Onze gelederen staan breed open voor alle nieuwe medewerkers. Het enige dat wij vragen is
hard werk.
Omdat door hard werk, door onverpoosde propaganda, ons volk helemaal wakker zal geschud
worden.
En eenmaal Vlaanderen politiek wakker, is de
rest kinderspel.

Gronden
Hypoteken
Bouwen van Landhuizen

O n z e p r o d u k t e n k u n n e n in consignatie g e n o m e n w o r d e n .
Schrijven blad : B.E.

Wendt U in vertrouwen tol de
maatschappijen

ROLUS & VAN DER PAAL.
M a x i m u m komfort voor m i n i m u m k o s t e n
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<Dultse sisfeemi
Natuurlijke
of gelorceerde lucbtclroulatle
R-andstof
mazout. kolen gas
Spaarzaam door lager brandstofverbruik
Betrouwbaar,
gezellige huiselijke sleet
l>e mndernste en meest verspreide verwarming In het buitenland
l.nvak p V b a. - Antnerpen
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Doknmentatle en gtndie (ratis
op aanvraac

Grote steenweg, 159
Berchem (Antwerpen)'
Telefoon : 39.69.57

