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T E ST-GENESIUS-RODE | 

« Degenen die u voorhouden alS 
Ie faciliteiten te weigeren wUleiï 
u misleiden en maken misbmi^ 
van uw trouw aan eigen aard. J 

De C.V.P. is in ellc geval voorC 
stander van zeer ruime facilitel'3 
ten voor de Franssprekenden. » g 

m 

(De Standaard 6-5-62)! 
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15.000 MAN 

RALISME 
lf^''IJ mochten het verleden week dan al schrijven, a het 

zal goei weer zijn of niet, wij zullen het schoon weer 
zelf maken. Wij hebben dat niet moeten doen want het 
was zoal het schoonste weer van de almanak verleden 
zondag toen de mensen begonnen toe te stromen naar de 
weide te Asse-Walfergem. Mensenstromen inderdaad, 
want van alle kanten uit alle wegen die tussen de heuvel
buiken van het prachtige landschap rond Asse te voor
schijn komen, kwamen de mensenstoeten opzetten als 
zovele processies, om aan te groeien tot een zee die de 
vier gemeten grote weide tot in de hoeken vulde. Het 
waren zomerse mensen : boeren, bruinverbrand met een 
kleur van indianen, de hoed in de nek zweet wegvegend 
met handdoekgrote zakdoeken, arbeiders met zondagse 
petten en gezichten die met bruin zeep gewassen waren, 
hulsvrouwen met resems kinderen, teenagers met de 
nieuwste twistrokjes aan, kortom 't hele gamma van 
Vlaamse mensen gekomen uit alle hoeken van Vlaanderen 
per bus, per auto, per tram, per fiets of te voet. 
Velen zijn opgestapt vanuit Asse in een machtige 
optocht voorafgegaan door de reusachtige muziekkapel 
van V.M.O.-Antwerpen en steeds maar bleven de 
groepen toestromen tot een massa van vijftienduizend op-
eenpakt, tot tegen de pinnekensdraad geplakt, op de 
weide stond. 

Handen af van ons grondgebied 
Er was een geweldige 

geestdrift onder deze men-
senzee, reeds toen achtereen
volgens de muziekkapel van 
de Zilvermeeuwen van Brus
sel de vierde Landdag open
de en de vlaggen de hoogte 
la gingen. De vaandels kwa
men op de weide, uit duizen
den kelen klonk het strijd

lied : « Het vendel moet 
marsjeren » over de velden, 
de muziekkapel van Antwer
pen kwam op het podium en 
kondigde met ti'ompetge-
schetter de toespraak aan 
van de voorzitter van het 
landdagkomitee. Mr Daniel 
de C!oninck die op daveren
de toejuichingen werd ont

vangen. Volksvertegenwoor
diger de Coninck wees op het 
feit dat het federalisme, het 
motief van de landdagen, aan 
de Vlaams-nationalisten een 
platform biedt gegrondvest 
op menselijke en sociale be
ginselen en met een open ho
rizon in alle richtingen. Het 
federalisme stelt ons volk 
veilig en zonder gevaar kun
nen wij de poorten dan naar 
Europa open zetten, het is 
ook een middel voor een be
tere en meer direkte demo-
kratie, die aansluit bij de 
Vlaamse en Waalse openbare 
mening, daar waar thans de 
eenheidsstaat verstrikt zit in 
onmogelijke oplossing en 
met kompromissen die nie-
malnd kunnen bevredigen. 
Vlaanderen moet kunnen be
schikken over de hefbomen 
van eigen Vlaamse welvaart 
binnen de groeiende ekono-

A A N O N Z E 

A B O N N E E S 
Binnen enkele dagen zal 

de postbode de kwijting; 
aanbieden voor de 3 maan
delijkse en de halfjaarlijk
se abonnees. Wij hopen op 
een gunstig onthaal. Bij 
uw afwezigheid gelieve uw 
huisgenoten te verwittigen 
daar de kwijting slechts 
één maal aangeboden 
wordt. 

mische ruimte van Benelux 
en Europa. Wij moeten ini
tiatiefrecht hebben op so-
ciaal-ekonomisch gebied, in
zake industrialisering en be
strijding van werkloosheid 
en pendelarbeid. Zonder dit 
initiatiefrecht bestaat er 
geen vrijheid voor ons volk 
en worden wij verder onder 
de voet gelopen, aldus Mr de 
Coninck die verder wees op 
de noodzakelijkheid een on
verbiddelijke strijd te voe
ren tegen hen die ons grond
gebied willen aantasten. 

De Volksunie kan in geen 
geval het toekennen van fa
ciliteiten in de randgemeen
ten en het verder bestaan van 
taalminderheden in het 
Vlaamse land dulden. Het 
Vlaamse antwoord is klaar 

(Vervolg blz. 8) 

Daniël 

de Coninck: 

Poorten naar 

Nederland en 

Europa 

openzetten 
ï#* 

ZONDAG 1 JULI 1 9 6 2 
Voormiddag van het zangfeest 
te 10 uur 30 in 

FEESTZAAL MAJESTIC 

Carnotstraat 90 Antwerpen 

VOLKSVERGADERING 

gevolgd door 
MASSALE OPTOCHT 
door de Scheldestad. 

GROTE 



>DE VOLKSUNti 

DANK ZIJ PIETJE 
Waarde Heren, 

SincJs enkele weken volg ik met 
spanning de krantenveldslag rond 
he t « incident » Paardekoper, zo
wel in onze zgz. nationale pers, 
als in mijn lijfbaden «Pallieterke» 
en « De Volksunie ». 

Als ik de liters inkt die daar
voor reeds werden samengeschre-
ven resumeer, dan lijkt de alge
mene konklusie voor de hand lig
gend : onze Minister van Jus t is 
Jus t blijkt een snodeling en een 
ellendelaard te zijn, die Moeder 
Vlaanderen weer eens ferm in de 
korf heeft gezet. 

U zult het mij wel niet kwalijk 
nemen als ik deze algemeen ver
spreide opinie niet bijtreed. Niet 
da t ik Zijne Excellentie wil ver
schonen, maar ik vind dat hij van 
Vlaams standpunt uit, eerder een 
goed punt en een bank vooruit 
heeft verdiend, dan de ezelsstamp 
die velen hem zouden willen ge
ven 

Laat ik mij even nader verkla
ren, en verwijzen naar het gevleu
gelde woord van ons aller vriend, 
de grote staatsman Winston 
Churchill, waar hij het had over 
de gebroken eiei'en en de struif 

Al.', wij, om te beletten dat het 
met onze Vlaamse ommelet Spaak 
loopt, onvermeylenlijk enkele eie
ren moeten breken, dan zie ik dat 
liever door Pietje-de-Leugenaar 
doen, dan bv. door Prans Van der 
Eist... want dat nlakt aan de vin
gers ) 

En dat Pietje voornoemde om
melet weer eens een fantastische 
dienst heeft bewezen lijkt mij 
buiten kijf, ook al was het zeker 
niet met opzet, Het resultaat is 
er : weer zijn enkele slapende 
leeuwen wakker geworden, enkele 
Lamme Goedzakken m Uilensp'e-
gels omgetoverd, kortom, in mijn 
ogen is van het s tandpunt van 
Vlaamse bewustwording uit, de 
operatie Paardenkoper met een 
veel batiger saldo afgesloten, dan 
tien spreekbeurten van de sympa
thieke prof zouden hebben kun
nen bewerken. (Wat zijn verdien
ste er niet minder om maakt !) 

Meneer Vermeylen heeft ons 
weer een zeer grote dienst bewe
zen, geheel in de geest van zijn 
roemrijke voorgangers : eergiste
ren Baron Guillaume. gisteren de 
franse redevoeringen in de Ant
werpse polders vandaag Sidemar" 
en Paardekoper. 

Do3 alstubliett zo voort jongsns, 
en stapel ds ene stommiteit maar 
op de andere : dan geraken we 
morgen misschien aan onze E3 en 
overmorgen aan de rekonversie 
van de Zuiderkempen en het Ha-
geland, zonder dat het eiwit aan 
onze vingers gaat kleven... 

Laten we daarom allemaal vu
rig hopen, dat onze hele exalte
rende ploeg niet te vlug gaat in
zien welke averechtse uitwerking 
hun possjenellenstreken in Vlaan
deren hebben. Al het vuile werk 
da t zij nu zo gedienstig voor ons 
opknappen, is nadien voor ons ge
spaard, en de ommelet zal er des 
te smakelijker om zijn. 

De bittterheid om de intentio
nele bedediging heb ik er graag 
voor over 

V.D B - Brussel 

BUURTSPOORWEG 
Geachte Redaktie. 

Hier in mijn dorp is een persoon 
(64 jaar oud), heel zijn leven is 
hi j Vlaams-nationalist geweest. 

Hij was op het einde van de 
oorlog 18 jaar in dienst als tram-
Toerdev (in dienst sinds april 
1926) op de buurtspoprweg lijn 
Antwerpen-Turnhout Hij werd ge

schorst op het einde van de oor
log en kwam voor de krijg.'sraad 
in april 1947. Hij werd vi-ij ge
sproken en in eer hersteld, maar 
bleef geschorst : dus werkloos ! 

In 1948 werden er slappen ge
daan om deze persoon weer in 
dienst te laten nemen. Als ant
woord kreeg hij van het hoofdbe
stuur van -de buurtspoorwegen 
dat de betrokken persoon normaal 
was opgezegd en zijn ontslagbe-
wijs had ontvangen. Dit is fout. 
Betrokkene heeft nooit een ont-
slagbewijs ontvangen m.aar werd 
mondeling op de hoogte gesteld 
van zijn schorsing door zijn 
dienstoverste van het depot Zu
renborg. 

Zou men de minister van ver
keer niet kunnen interpelleren 
over de honderden dergelijke 
schorsmgsgevallen ? Wanneer de
ze schorsingen moesten worden 
opgeheven was men wel verplicht 
met al die betrokken mensen 'ets 
te doen, ze terug in dienst nemen, 
ze op pensioen stellen, de verliezen 
die zij aan loon hebben geleden 
bij betalen of iets aergelijks. 

Nog een tweede bijna hetzeltde 
geval doet zich hier in mijn dorp 
voor : ook een man die in dienst 
was van de buurtspoorwegen; doch 
deze persoon kreeg van de krijgs
raad 2 jaar gevangenisstraf en hij 
werd ontslagen. 

Hij werd nog niet opnieuw in 
dienst genomen, zoveel onderwij
zend personeel wel. 

Waarom hij niet ? 
LV. - Turnhout . 

DADEN 

Nieuw tiefoonnnmmer van de 
redaktie : 13.48.98. 

NOG BLAUWE EENHEID 
De unitaire part i j tucht der 

blauwselventen is dus verleden 
zondag, op de vergadering der 
P.V.V. federatie van het arrondis
sement Brussel, nogmaals aan het 
licht gekomen. Immers op deze 
vergadering diende het Liberaal 
Vlaams Verbond een amendement 
in waarin gevraagd werd een aan
tal plaatsen te verzekeren aan 
Vlaamstalige kandidaten op de 
verkiezingslijsten. Dit voorstel 
werd na een vinnig debat bij 
meerderheid van stemmen (733 
tegen 348) verworpen. Van de 
kant der Franstaligen was het 
vooral mevr, Abeloos die zich deed 
opmerken door haa r eis dat, als 
de Vlamingen voorrechten krij
gen, dan ook de vrouwen eveneens 
recht hebben op drie zetels in 
Kamer en Senaat ! 

Wie er nog mocht aan twijfelen 
is Jiu verwittigd. Bij de P.V.V. 
zijn de Vlamingen ongewenst ! 

Wij zullen er rekening mee hou
den ! 

L.V. - St. Pieters-Leeuw. 

Donderdag 31 mei was het Kem-
pische Rerum-Novarumviering te 
Geel. Halverwege de Stations
straat stond een tribune opgesteld 
met o.m. de Kempisohe C.V.P.-
parlementairen. Nu moet u horen. 
Er kwam een groep aangestapt 
met op kop een grote spandoek : 
« Genoeg gepraat - DADEN », en 
daarachter stapten honderden 
mensen met allemaal een plak
kaat : DADEN. Toen bovenge
noemde heren deze gi'oep voorbij 
zagen trekken, begonnen ze alle
maal geestdriftig in hun handen 
te klappen. De komedianten. 

Wie juichten ze nu eigenlijk toe? 
Waarom ? De goedmoedige beto
gers soms, omdat « de regering 
genoeg gepraat heeft, en er nu 
daden moeten volgen » (Hage-
land-Zuiderkempen) ? Dat die 
fameuze Kempische parlementai
ren nu eens ZELP voor daden gin
gen zorgen, in plaats van lekker 
af te wachten ! I3e Lamme Goed
zakken... Het is slechts n a de fel
le kampanje van de V.U. en onze 
vriend Jo Belmans, da t ze naa r 
Lefèvre zijn getrokken, en dan nog 
zonder enig rezultaat. Buiten met 
die heren ! 

J.V. - Geel. 

LEGER 
Waarde Redaktie, 

Terugkomend op he t vraagstuk 
van het leger, mag deze belang
rijke zaak niet uit het oog verlo
ren worden, omdat he t in de eer
ste plaats de kleine Vlaamse mens 
treft, vooral in het kroostrijke ge
zin 

Laa t ons een blik werpen op 
Brit tannie, dat niet eens klein wil 
genoemd worden, volgens de Li
nie van 25.5.62, is er een sterke 
deining waar te nemen om een 
totale herziening te ei.sen van de 
militaire struktuur. 

Reeds heeft de Britse regering, 
onder druk van de openbare me
ning, de militaire dienstplicht af
geschaft en vervangen door een 
exclusief beroepsleger. De oplei
ding van de soldaten geschiedt er 
ook anders : wanneer zij het leger 
verlaten zullen zij een behoorlijke 
beroepskennis hebben verw'jrven. 

Ook een grotere democratisering 
« geen tucht om de tucht maar 
een veel lossere stijl ». 

\ Nu meer dan ooit dient hier 
hal t geroepen, daar de Belgische 
delegatie op de Nato-conferentie 
te Athene toegezegd heeft een 
aanzienlijke hogere verdedigings
bijdrage te leveren. Dus verhoging 
van het aandeel der uitgaven in _ 
de algemene begroting. Wat ge- ' 
lijk s taat met hogere belastingen. 

En laten wij ons niet beetnemen 
aan alle Spaakse « wij hebben 
schrik » liederen. Achteraf is het 
gebleken dat er van een Russisch 
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aanvalspakt of plan absoluut geen 
sprake was. Waar s taa t nu onze 
grote s taa tsman Spaak ? 

De gewone conventionele wapens 
hebben afgedaan. En in de kern
bewapening spelen wij niet de 
minste rol (noch over gebruik 
noch over toezicht). 

Laat ons doordenken en verhin
deren dat er verder zinneloos-
misdadig geld uit de belastings-
betalerszak (steeds maar de klei
ne werkende mens) wordt geput. 

Als er een bijdrage moet gele
verd worden tot de wereldvrede 
dan is dit voor ons, niet in de be
wapening maar wel in hulp aan 
onder-ontwikkelde volkeren. 

En dat zal zeker doeltrelfender 
zijn. 

B.H. - Erembodegem. 

DWINGELANDIJ 
Geachte Redaktie, 

Tk lees in « Het Volk » van 28 
mei j.1. dat he t A.C.V. geen so
ciale programmatie meer zal aan
vaarden tenzij de voordelen alleen 
aan gesyndikeerden worden gege
ven, en dit vanaf 1 januar i 1963 
af. 

De druk die in dit opzicht op de 
patroons en de regering uitgeoe
fend wordt door A.C.V. en A.B.V.V. 
wordt steeds grater. 

Ik heb niets tegen het syndika-
lisme, integendeel ik acht he t 
broodnoodzakelijk, maar hier gaa t 
men toch wat te ver. Ik kan nog 
aannemen dat men de niet ge

syndikeerden ertoe t r ach t te over
halen (dit wil nog niet zeggen : 
dwingen) om bij een vakbond a a n 
te sluiten. Maar aangezien de er
kende syndikaten politiek verbon
den zijn zal he t er op neerkomen 
dat bv. Volksuniegezinde arbeiders 
en bedienden verplicht gaan wor
den hun geld te geven aan machts
groepen die maa r al te vaak de 
Volksunie bestrijden. Dat is onde-
mokratisch. Als men de werkne
mers verplicht a a n te sluiten bij 
een vakbond moet men he t zo 
schikken dat de vrije keuze volle
dig gewaarborgd wordt. Dit is n u 
niet het geval. 

Bovendien verstaan de twee gro
te syndikaten he t zo da t de voor
delen alleen moeten gaan naa r 
HUN gesyndikeerden aUeen, met 
uitsluiting van alle anderen. 

Zou de redaktie van « De Volks
unie » niet kunnen overwegen en
kele artikelen te wijden aan deze 
kwestie die ten slotte honderddui
zenden werknemers rechtstreeks 
aangaa t ? Steeds meer arbeiders 
beschouwen immers de Volksunie 
als een part i j die voor hun belan
gen strijdt en wij moeten da t ge
voel bij hen versterken. 

R.D.G. - Gent. 

Red. : Wij ontvingen nog ver-
loeken in deze zin. Dit bela.ngrijk 
probleem zal inderdaad de komen
de maanden steeds meer in de ak-
tualiteit komen. 

Deze week brengen wij dan 
ook een eerste artikel in verbajnd 
met he t zgn. verplicht syndikalis-
me. Andere zullen volgen. 

NAAR DE MIDDELLANDSE ZEE 

NAAR DE S P A A N S E Z O N 

U ZIJT VLAKBIJ DIT 
PRACHTIGE STRAND 

INDIEN U GROND KOOPT 
BIJ VIKING 
Vraag vri jbl i jvend om een bezoek 
en U kr i jgt al le i n l i ch t ingen over 
onze g ronden in Span je 

V I K I N G : KONiNKLIJKELAAN 306 

S T I D E S B A L D - K O K S I J D E 

Tel : 058/21615 

^1 MEUBELMAGAZUN A N T V E R P I A 
SJqUMMARUöSTR. 28-30 ANTWERPEN-• THL. 32.94.77 

TT Breng ons een bezoek -k Reisbiljet terugbetaald -k Alle dagen open van 9 tot 9 of op afspraak. -Ar 
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VERPLICHT SINDIKALISME ? 

L. Major A. Cool 
Toekomstige diktators ? 

Naar een diktatuur 
Op het Kongres van de Kristelijke 

Textielcentrale (A.C.V.) te Gent op 
27 mei j.I. verklaarde de h. Fruru dat 
geen sociale programmatie meer zal 
aanvaard worden vanaf 1 januari 1%3 
zonder voordelen aan gesyndikeerden 
alleen. 

Daarmee treedt dit probleem in een 
akuut stadium en bereiden de grote 
vakbonden er zich op voor binnen
kort de slag te slaan die zij sinds ja 
ren reeds zorgvuldig hebben voorbe
reid. 

Dit vraagstuk gaat niet alleen alle 
werknemers rechtstreeks aan maar 
ook de Volksunie als politieke partij 
Daarom zullen wij van nu af de ont
wikkeling van de toestand van nat*ij 
volgen en desnoods met de gepaste 
middelen beletten dat een aanslag 
wordt gepleegd op de demokratische 
rechten van onze arbeiders en bedien
den. 

Op het eerste gezicht lijkt de eis 
van de grote vakbonden tamelijk lo
gisch. Het lijkt inderdaad niet meer 
dan rechtvaardig dat alleen de ge-
syndikeerde werknemers, die hoge 
vakbondsbij dragen betalen, zouden 
genieten van de sociale verbeteringen 
die door de vakbonden, dank zij hun 
bijdragen, worden afgedwongen. En 
dat zij die de financiële last van de 
syndikale strijd niet willen helpen 
dragen er dan ook maar niet de voor
delen van moeten genieten. 

Zó eenvoudig is het echter niet. 
Achter een ogenschijnlijk recht

vaardig opzet gaan minder eerlijke 
motieven schuil. 

Syndikalisme,.. 
Er zijn in België een viertal vak-

bondsgroepen : het Algemeen Belgisch 
Vakverbond (A.B.V.V.) dat socialis
tisch is, het Algemeen Christelijk 
Vakverbond (A.C.V.) dat de Kristelij
ke arbeiders groepeert, het Liberale 
Vakverbond en het Kartel der Onaf
hankelijke Syndikaten. A.B.V.V. en 
A.C.V. zijn veruit de machtigste wat 
ledenaantal en invloed betreft. Slechts 
het Kartel heeft geen enkele binding 
met een politieke partij , de anderen 
hebben nauwe banden respektievelijk 
met de B.S.P., de C.V.P. en de P.V.V. 

Slechts de drie « politieke » vak
bonden zijn officieel erkend d.w.z. 
dat zij werkloosheidsuitkeringen mo
gen verrichten, het Kartel niet hoe
wel het over merkelijk meer leden be
schikt dan het Liberale vakverbond. 

Nu is het juist dit aspekt van ver
bondenheid met een politieke partij 
die het aan vele arbeiders en bedien
den moeilijk maakt aan te sluiten bij 

een van de erkende vakbonden. Bij 
'wie moet een Volksuniegezind werk
nemer aansluiten wanneer hij ervan 
overtuigd is dat de syndikale strijd er 
nodig is en wanneer hij er zijn aan
deel wil in hebben ? Hij ziet dat de 
A.B.V.V. en A.C.V.-pers, vooral in ver
kiezingstijd, zijn partij bekampt, 
soms met gemene « argumenten » en 
de spot drijft met de opvattingen die 
hem dierbaar zijn. Hij kan 't tevens 
niet over zijn ha r t krijgen bij de Li
beralen aan te sluiten omdat het toch 
al te gek is zich te syndikeren bij een 
vakbond die door zijn ewrkgevers 
wordt gekontroleerd. Rest hem dus 
een onafhankelijk syndikaat. Goed 
zo, hij vindt daar ten minste een po
litiek neutraal vakbondsmiddel, waar 
men zijn centen niet misbruikt om 
zijn politieke opvattingen te bestrij
den. Dat is al iets, maar. . . Er is in
derdaad een maar bij. 

,.,en politiek 
Dit syndikaat is niet erkend, mag 

dus geen uitkeringen doen in geval 
van werkloosheid, tenzij het met ei
gen middelen daarin voorziet. Is dit 
niet het geval dan betekent dit voor 
de werkloze arbeider dat hij minstens 
zeven weken zonder inkomen zit en 
dat hij pas daarna op het gewestelijk 
uitkeringöbureau zijn werkloosheids
vergoeding kan gaan opstrijken. Hij 
verrijdt daardoor met t ram en trein 
soms meer dan zijn vakbondsbijdra
gen zijn. 

En hier zien wij reeds één aspekt 
van ontoelaatbare drukking op de 
werknemer ten voordele van de er
kende, dus « politieke » syndikaten. 
Het is de wet van 14-7-51 die aan de 
gemeenten het recht ontzegde de 
werklozensteun uit te keren. Voortaan 
zou dat gebeuren in één van de 375 
aangeduide officiële betalingsburelen. 

Op 1-7-1955 werd dit aantal her
leid tot 29, dus één per gewest. Boven
dien moeten nu de werklozen, die een 
betwisting hebben, een beroep doen op 
een advokaat en niet langer op een 
persoon van hun keuze zoals voor
heen. Weer bijkomende kosten waar
in het (erkende) vakverbond natuur
lijk voorziet, mits aansluiting. 

Dwingelandij 
't Kneepje is eenvoudig : men moet 

het de niet of, zoals zij het noemen 
in de grote vakbonden, de verkeerd-
gesyndikeerden moeilijker maken hun 
rechten te bekomen, dan komen zij 
vanzelf over 

Men heeft het trouwens de liefheb
bers, die op het idee zouden komen 
met een nieuw vakverbond te stich

ten wel bitter moeilijk gemaakt. Men 
moet over h o n d e r d d u i z e n d 
leden b e s c h i k k e n om erkend 
te kunnen worden en bovendien nog 
voldoen aan andere afremmende be
palingen. Sinds de laatste oorlog is 
het vereiste ledencijfer systematisch 
opgedreven van 30 naar 50 en nu naar 
100.000 leden. 

Al deze diskriminatiemaatregelen 
hebben duizenden en duizenden 
werknemers, veel van de onzen, er 
praktisch toe verplicht zich aan te 
sluiten bij een vakbond die hen poli
tiek niet ligt. 

Bovendien zijn er naar schatting in 
België nog 800.000 niet gesyndikeer
den. 

Dat is een doorn van formaat in 
het oog van de grote syndikale bon
zen, Cool en Major. Zij willen er dan 
ook zo vlug mogelijk komaf mee ma
ken door hun verplicht syndikalisme 
er door te halen. Ik zeg wel HUN ver
plicht syndikalisme want het ABVV 
en het ACV sturen er op aan voorde
len te verkrijgen voor de gesyndi
keerden die ENKEL BIJ HEN zijn 
aangesloten. Zij oefenen daarvoor 
steeds brutalere drukking uit op de 
werknemers (zie bijv. de bijgevoegde 
fotokopie van een omzendbrief) en 
op de werkgevers. 

Ondemokratisch 
Zij willen met andere woorden de 

syndikale strijd, met behoud van hun 
politieke verbondenheid, tot een MO
NOPOLIE maken van het A.B.V.V. en 
het A.C.V. en ze gebruiken daarvoor 
middelen die alles behalve demokra-
tisch zijn. 

Dat monopoliseren achten wij in de 
gegeven omstandigheden totaal on-

Wanneer straks, onder druk 
van de grrote vakbonden de 
arbeiders en bedienden ver
plicht zullen worden zich te 
syndikeren, zullen dan onze 
Volksuniegezinde werknemers 
méér dan 1000 frank jaar
lijks moeten betalen aan or
ganisaties die ons op het po
litieke vlak helpen bestrijden? 
Ons bestrijden met ons eigen 
geld? 
Dat dreigt het inderdaad te 
worden wanneer A.B.V.V. en 
A.C.V. het «verplicht syndi
kalisme » er door halen zoals 
zij dit opvatten. 

aanvaardbaar en wij verwerpen met 
verontwaardiging de geniepige meto-< 
des die daarvoor worden aangewencL 

Ofwel streeft men naar een een-* 
heidsvakverbond, op basis van ver
gelijk, en zorgt men ervoor dat heS 
totaal gedepolitiseerd is. 

Ofwel wenst men de huidige ver-i 
scheidenheid te behouden, de poli-* 
tieke binding inbegrepen, maar dan 
moet men zo oprecht zijn gelijke kan--
sen te geven aan elkeen. 

Al het overige is dwingelandij en 
wij verwerpen deze dwingelandij 
evenzeer als de gewetensdwang. 

Hebt gij er trouwens al eens aan 
gedacht, mijne heren, dat dit mono
poliseren wel eens dodend zou kun-s 
nen zijn voor alle initiatief van de 
basis : van de arbeiders en bedienden 
zelf ? Of is dit juist uw doel ? Wilt 
gij uzelf en uw organisaties zo on
kwetsbaar maken dat de werknemers 
u nooit meer kunnen straffen als gij 
tekort schiet. Noem uzelf dan maar 
verder demokraten, gij zult het niet 
langer meer zijn. P. MARTENS. 
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FISKALE HERVORMING... 
Deze week begon in de Kamer het 

openbaar debat over de fiskale her
vorming. Het ligt in de bedoeling van 
de regering, deze hervorming zo vlug 
mogelijk door Kamer en Senaat te 
jagen. De' eerste-minister hoopt dat 
in de Kamer de debatten niet meer 
dan een drietal weken in beslag zul
len nemen. Daartoe zullen desnoods 
ochtend- en nachtvergaderingen wor
den belegd. 

In de commissie werd aan de her
vorming slechts een karrikaturale be
spreking gewijd. Het dokument dat de 
Kamerleden thans in publieke verga
dering moeten behandelen is een 
monsterachtig bundel met een ad
dendum waarin men gewoonweg een 
aantal fouten en onnauwkeurigheden 
heeft rechtgezet. Dat op een dergelij
ke wijze geen ernstige wetgevende ar
beid mogelijk is, steekt de ogen uit. 

Het is niet alleen de Volksunie die 
zulks vaststelt. De persorganen van de 
P.V.V. en sommige C.V.P.-kranten 
schrijven sinds weken hetzelfde. 
Maar... 

...EN EENHEIDSWET 
De heren P.V.V.-ers en C.V.P.-ers 

die thans — terecht — zeggen dat het 
allemaal veel te vlug en te slordig 
moet gaan, waren nog niet zo heel 
lang geleden een andere mening toe
gedaan. Inderdaad, iets meer dan een 
jaar geleden slaagde ^ e C.V.P.-libera-
le regering er in, de fameuze een-
heidswet in bliksemtempo door Kamer 
en Senaat te jagen. Het bundel van 
de eenheidswet was even onoverzich
telijk en omslachtig als dat van de 
fiskale hervorming, het had een even 
verstrekkende betekenis. 

De bespreking ervan begon in de 
Kamer op 20 december; na het 
Kerstverlof werd ze dadelijk hervat 
en op 13 januari reeds werd er ge
stemd. Een maand later, op 13 februa
ri had de Senaat eveneens reeds ge
stemd, nadat de hoge vergadering 
vijf zittingen aan he t bundel had be
steed. 

DE POT EN DE KETEL 
De op zichzelf gegronde bezwaren 

die P.V.V.-ers en sommige C.V.P.-ers 
tegen de spoedprocedure van de re
gering aanvoeren, doen dan ook wel 
een beetje schijnheilig aan. 

De waarheid is dat op nauwelijks 
een jaar tijd de fiskaliteit tweemaal 
totaal overhoop werd gezet en dat in 
beide gevallen een gehoorzame meer
derheid er zich toe beperkte, de wen
sen van de regering met de pink op 
de naad van de broek uit te voeren. 
Tot die meerderheid behoorden in het 
eerste geval de liberalen en konserva-
tieve C.V.P.-ers; thans zijn het de 
christen-demokraten en de socialis
ten. 

Ieder zijn beurt is niets te veel, zei 
de boer ! Welk figuur het parlement 
daarbij slaat, is een andere zaak. 

OPNIEUW NAAR BRUSSEL 
Verleden zaterdag werd in het Kon-

gresgebouw te Brussel door het Aktie-
komitee Brussel en Taalgrens een 
geestdriftige vergadering gehouden 
waarop de datum voor de Tweede 
Mars op Brussel — 21 oktober — 
werd meegedeeld. In een memoran
dum zette het Aktiekomitee daaren
boven zijn standpunt inzake de wets-
ontwerpen-Gilson uiteen. Het Koml-
tee heeft dit standpunt op een radi-
kale en gelukkige wijze weten te for
muleren. 

Van nu af aan geldt het parool : op 
21 oktober iedereen terug naar Brus
sel. En iedereen brenge iemand mee 
die er verleden jaar nog niet bij was. 

Open brief 

aan proj. Frans Van Meehelen 
Voorzitter van de Bond der 
Grote en Jonge Gezinnen 

Geachte lieer Voorzitter, 
Wie hier in Vlaanderen begaan is met het lol van zijn 

volk, wie aktiej deelneemt aan de strijd van dat volk gelijk 
hij gevoerd wordt in de Vlaamse Beweging, wie zich de vraag 
stelt naar de mogelijkheden van dal volk, kan vaak een gevoel 
van ontmoediging niet van zich aj zeilen, llel lijkt inderdaad 
wel alsoj de tientallen jaren van voogdij de Vlamingen 
beroofd hebben van iedere verantwoordelijkheidszin De grole 
meerderheid berust in een lot dal hen verwijderd houdt van 
alle gezag, alle leiding, alle verantwoordelijkheid. Een minder
heid verzet zich tegen dat lot maar beperkt er zich dan vaak 
toe te gaan slaan aan de klaagmuur van het eigen orwernio-
gen. De Vlaming is een geval dat meestal in de accusatief 
verbogen wordt : een lijdend' voorwerp. 

Af en toe ontmoet men een enkeling die zich als een 
accusatief geval wenst'te beschouwen en die nadrukkelijk 
als onderwerp optreedt. En dan gebeurt steeds weer het 
mirakel : onder zijn bezieling en zijn leiding vindt zijn om
geving opeens al de deugden -terug die wij kenden uit het 
groots verleden van ons volk maar die wij vaak verloren 
waanden. Gij zijt, geachte Heer Voorziller, uitgesproken 
nominatief en in uw omgeving, in uw Bond der Grote gezin
nen, is liet loonder van hel hervonden Vlaams bewustzijn 
geschiedt. 

Een paar jaar terug splitste zich de Bond der Grole 
Gezinnen in een Vlaamse en een Waalse afdeling. Vanaf dat 
ogenblik begon de triomfantelijke opgang van uw vereniging 
in het Vlaamse land. Het « federalisme op verenigtngsscliaal » 
werd doorgevoerd tot en met de eigen juridische zelfstandig
heid, de jonge gezinnen werden geïntegreerd, een degelijk 
gemotiveerd eisenprogramma werd vlot en op grote schaal 
verspreid en dat alles werd in het teken gezet van een gezonde, 
overtuigde en overtuigende Vlaamsgezindheid. 

Uw Landdag verleden jaar te Oostende was er een eerste 
teken van; radikaal werd hij onder het motto « Gezin en 
Kuituur » gesteld. De Landdag die verleden naweek te Hasselt 
doorging, bracht de bevestiging : rond het tema « Gezin en 
Volksgemeenschap » groeide hij uit lot een hoogdag van 
Vlaams organizatietalent, Vlaamse degelijkheid, Vlaamse 
wetenschappelijke ernst en Vlaamse geestdrift. Gij hebt, 
geachte Ueer Voorzitter, de politiek van het half frankske 
definitief de rug toegekeerd : gedaan met de klachten- en 
verlangensUtanie die het kenmerk is van kongressen en ver
gaderingen van belangengemeenschappen. Ernstige voorstu
die en degelijke referaten vonden hun bekroning in een 
breedopgezet programma dat met de nadruk der zelfzekerheid 
naar voor werd gebracht. En daarrond en daarboven is uw 
Landdag uitgegroeid tot een heerlijke reeks van liultnrele 
manifestaties allerhande. 

De zelfstandigheid, de zakelijkheid, de vanzelfsprekende 
Vlaamsgezindheid van uw Bond zijn evenveel bewijzen, geachte 
Heer Voorzitter, van de reële mogeljikhcden van het Vlaamse 
volk. Aan het einde van uw Landdagkonkluzies hebt gij een 
treffende formulering gevonden : « In het Europa van morgen 
waarin de Nederlandse stam zal geïntegreerd worden kan ons 
volk zijn eigenheid, zijn waarde en zijn kuituur maar blijven 
behouden in de mate dat het zich onderscheidt door zijn 
morele waarden, zijn wetenschappelijke onderlegdheid, zijn 
technische vaardigheid en zijn ambassadeurs van de kultuur 
en de kunst », 

Wat gaat dat worden wanneer het ganse Vlaamse volk 
eens de juridische zelfstandigheid zal veroverd hebben waar
van het statuut van uw Bond een prefiguratie is ? Daarop 
wacht met stijgend ongeduld en met stijgend betrouwen 
onderandere ook 

• uw dio Genes, 

SPAARZAME N.M.B.S. 

In het nieuwste nummer van de 
« Autotoerist » brengt J.v.O. het sterk 
verhaal van een N.M.B.S.-kasteel. 

In februari 1959 kocht de N.M.B.S. 
het kasteel van Leignin om er een 
vakantiehuis voor haar personeel 
van te maken. Reeds meer dan vijf 
jaar wordt er sindsdien aan het kas 
teel verbouwd en geprutst; van de 
opening van een vakantiehuis is er 
nog steeds geen sprake. 

De aankoop kostte 4.904.232 F; tot 
op 28 februari jl. had onze lieve en 
Nationale Maatschappij al 7.504.827 
F aan verbouwingskosten uitgegeven. 

Reeds meer dan twaalf miljoen dus. 
Geen nood : de staat — en dat zijn 
wij — zal wel betalen! Van de top
ambtenaren der Maatschappij — die 
jaarlijks premies van om en nabij 
het miljoen genieten — hoeft m e n 
trouwens geen spaarzaamheid te ver
wachten. 

PAARDEKOOPER NUMMER 
TWEE 

Op het zeer belangrijk kongres der 
Grole en Jonge Gezinnen dat verle
den naweek te Hasselt werd gehou
den, voerde o.a. het woord de Noord
nederlander prof. Schippers, voor
zitter van de Nederlandse Contact-
commissie voor Gezinsbelangen. 

De Nederlandse prof verklaarde er: 
« Wij hebben grote bewondering voor 
uw taalstrijd. In het nieuwe Europa 
zullen wij m i s s c l i e n >n de leer moe
ten gaan bij de voorvechters in de 
Vlaamse taalstrijd. U zijt plaatsver
vangende strijders voor Nederland! » 

Paardekooper heeft ons gezegd dat 
wij geen Belgen zijn. Prof. Schippers 
zegt ons nu dat we strijders voor Ne
derland zijn. 

Daar gaan nog uitwijzingen van 
komen, nietwaar Piet ? 

m EUROPESE SCHOOL TE MOL 
= Reeds herhaaldelijk werd gewezen 
= op de verfransende invloed van het 
^ Atoomcentrum te Mol. Bij dH cen-
^ trum is een zgn. « Europese » school, 
= bestemd voor kinderen van de ambte-
^ naren der internationale organismen 
^ zoals Euratom, Eurochimie, enz. 
= Meer en meer blijkt dat deze school 
= in hoofdzaak een verkapt instrument 
= van verfransing via het onderwijs is. 
^ In het atoomcentrum zou 68 % van 
= het tewerkgesteld personeel Neder-
^ landstalig zijn en 32 % Franstalig. 
g De overgrote meerderheid der Belgi-
= sche kinderen volgt echter Fransta-
^ 1'g onderwijs, nl, 146 tegenover 
g slechts 58 in de Vlaamse secties. 
^ Daarbij binnenkort dan nog wat 
= funktionele scholen e*n de Kempen is 
^ helemaal Frans ! 

• NIEUWE TIJDEN 

^ Dat in het C.V.P.-wereldje e igen-
^ naardige perszeden heersen weet zo 
^ stilletjes aan iedereen. Het Waalse 
^ christen-demokratische blad « La Ci-
= té », dat regelmatig hatel i jkheden 
= sp-.uit tegen Vlaanderen en de Vla-
^ mirien, wordt recht gehouden met het 
= geld van de Vlaamse arbeiders. 
= Het officieel franstalig C.V.P.-or-
= gaan « Temps Nouveaux » leidt een 
= zielig bestaan op kosten van de 
^ Vlaamse C.V.P.-leden. 
^ Dat « Temps Nouveaux » moet le -
^ ven van de Vlaamse openbare onder-
= stand belet het achtbaar orgaan ech-
= ter niet, op gezette t ijden eens flink 
^ in de richting van de Vlamingen te 
= spuwen. Het blad was er als de kip-
= pen bij om de uitwijzingsmaatregel 
^ tegen dr P.C. Paardekooper toe te 
= juichen. 
p Betaalt maar, Vlaamse C.V.P.-ers ! 
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ST. PIETERS-LEEÜW t ^ t 

In ons blad van verleden week ver
telden we hoe te St. Pieters-Leeuw 
de gemeenteraad een motie goed
goedkeurde waarbij minister Gilson 
verzocht werd, in de gemeente een 
regime van faciliteiten in te voeren. 

Deze motie kon slechts goedgekeurd 
worden dank zij het verraad van een 
gemeenteraadslid — C.V.P.-er, Da-
vidsfondser en deelnemer aan de 
Mars op Brussel — dat zich ont
hield. 

Verleden week woensdag kwam de 
gemeenteraad opnieuw bijeen om 
over de zaak te handelen. De zitting 
begon met het voorlezen van een 
brief van de overloper die verklaar
de niet aanwezig te kunnen zijn. Over 
de grond van de zaak werd — bij 
middel van een tegenmotie — op
nieuw gestemd. Rezultaat : 7 raads
leden hielden het bij de faciliteiten, 
vijf stemden 'segen. De vijf tegen
stemmers zijn alle Vlaamse C.V.P.-
ers. Bij de ja-stemmers was o.m. de 
C.V.P.-burgemeester Bosmans, een 
franstalig notaris. 

Er zijn te St. Pieters-Leeuw dus 
« goede » en « slechte » C.V.P.-ers. 
Maar al de op de C.V.P. uitgebrachte 
stemmen in de gemeente hebben toch 
maar voor rezultaat gehad dat een 
franskiljonse notaris burgemeester 
werd in deze Vlaamse gemeente. Ook 
de stemmen van de «Vlaamsgezinde» 
C.V.P-ers ! 

JAN VAN EDSNGEN 

Op de door het Vlaams Aktiekomi-
tee Brussel en taalgrens algemene 
bijeenkomst op 2 juni te Brussel in
gericht, hadden wij het groot genoe
gen ons aller bekende heer Verroken 
van « Edingen » te ontmoeten. Maar 
zijn aanwezigheid was alleen te mer
ken op de provinciale vergadering. 
Op de plenaire vergadering, welke 
plaats greep in het paleis der Kon-
gressen, was hij niet meer te zien. 
Zou de heer Verroken ons wel kunnen 
uitleggen wat hij op die eerste verga
dering is komen verrichten ? Was het 
misschien wroeging over zijn hou
ding ten overstaan van de taalgrens
afbakening in de Kamer van volks
vertegenwoordigers, waar hij al de 
V.U.-amendementen voor het behoud 
van Vlaamse gebieden bij Vlaande
ren, hielp kelderen. 

Of kwam hij wat poolshoogte nemen 
en trachten te bepalen welke zijn 
houding zal zijn bij de volgende mars 
op Brussel om er met de minste 
kleerscheuren van af te komen bij de 
volgende kiezingen ? 

Hij hield zich zoveel mogelijk afzij
dig, kwam in de openbare besprekin
gen nooit tussenbeide en was niet 
meer te bespeuren als de TV beelden 
opnam. Ten andere, de C.V.P.-bladen 
hebben ook geen gewag gemaakt van 
zijn zo beschaamde aanwezigheid. 

ALS DE KIPPEN... 
Tot groter heil van de Belgische 

eenheidsstaat is door de regering Le-
fèvre een nationale investeringsmaat
schappij in het leven geroepen. Op 
het administratief kader van deze 
nieuwe parastatale instelling zijn 20 
betrekkingen voorzien, die, natuurlijk 
ook in het hoger belang van het land, 
voor de ene helft aan CVP-kandida-
ten en voor de andere helft aan BSP-
kandidaten toegewezen zullen wor
den. Uit betrouwbare bron hebben 
wij vernomen dat de socialistische mi
nisters en partijorganen reeds 720 
aanvragen voor de tien schamele 
plaatsjes hebben ontvangen ! 

GEEN 15 MAANDEN 
De legerleiding loopt met plannen 

rond om de legerdienst van 12 op 15 
maanden te brengen. Wij verwittigen 
hen hierbij dat dit plannetje niet zal 
pakken. Onze Vlaamse jongens die 
twee derden van het soldatendom le-
vwen zitten nu al veel te lang in de 
oavlaamse sfeer van het unitaristisch 
Belgisch leger. Elke uitbreiding van de 
Isgerdi^ust KH door oas, samen met 

het Vlaamse volk, ongenadig bestre
den worden. 

Als men iets voor onze soldaten wil 
doen dat men dan hun soldij op 20 F 
per dag brenge in plaats van de huidi
ge 10 F, waarmee ze nog geen pakje 
sigaretten kunnen kopen. Nu ja de 
Vlaamse ouders passen wel bij, de 
franstalige dienen dit niet te doen 
want hun zoontjes bezetten de vetbe-
taalde postjes. 

VOORGESCHiEDENiS 

In verband met de 2e opmars naar 
Brussel heeft de Volksgazet nog eens 
het nazibeest van de stal gehaald en 
spreekt over de gevangenisgeur, die 
nog in de kleren van de betogers 
hangt. Wij weten dat bisons graag 
over andere beesten spreken, maar 
we vinden het toch niet mooi dat hij 
nu nog scheldt op de vrijwillige ar
beiders in Duitsland, die in de fabrie
ken van het Nazimonster wapens gin
gen vervaardigen waarmee miljoenen 
werden neergeschoten of uitgemoord. 
Des te meer daar die wapenvervaardi-
gers voor de vijand thans meestal lid 
zijn van het eigen socialistisch syn-
dikaat. 

En wat dan gezegd van de man die 
zijn pen aanbood aan de andere De 
Man, die het éne grote socialistische 
dagblad van België wilde ter beschik

king stellen van de propagandastaffel 
van Goebbels. De rechtvaardigheid 
zou geëist hebben dat er wat gevan
genisgeur in zijn kleren zou gehangen 
hebben, in plaats van de zoölogische, 
die zijn partijgenoot Demany, die 
staande stierf, hem toedichtte. 

NOG ST-PIETERS-LEEUW 

De bedoeling van de Brusselse 
franskiljons is reeds duidelijk : zij 
willen de Brusselse franstalige olie
vlek steeds maar uitbreiden, zulks ten 
koste van de bedreigde Vlaamstalige 
randgemeenten. De eerste, maar ver
moedelijk nog niet de laatste, sporen 
van deze actie zijn thans te bespeu
ren te Sint Pieters-Leeuw. 

Nadat enige tijd geleden de nieuwe 
pastoor van de St. Stevensparochie 
reeds zijn duit in het zakje deed door 
aldaar een franstalige hoogmis te la
ten houden (in een op en top Vlaam
se parochie a.u.b.) werd er op de ge
meenteraadszitting in geheime stem
ming een motie goedgekeurd waarin 
aan Gilson gevraagd wordt hun ge
meente ook te laten genieten van de 
taaifaciliteiten. 

Uit een lezersbrief leerden wij dat 
men het zo heeft willen voorstellen 
als zon men de motie trachten nietig 
te verklaren. 

Hiervoor vond men echter niet ge
noeg stemmen... 

Het is te hopen dat de mensen van 
Sint Pieters-Leeuw bij de volgende 
gemeenteverkiezingen met dit alles 
rekening zullen houden. Het is trou
wens onbegrijpelijk hoe in deze 
Vlaamse gemeente een franstalige 
burgemeester zo maar de levieten 
mag lezen. 

LIBERALEN 

Over de verkiezingsuitslagen in 
Nederland bracht de Gazet van Ant
werpen een beschouwing. De krant 
wees op de achteruitgang van de Li
beralen. 

Deze liberale nederlaag wijst er in
derdaad op dat een politiek van veel 
beloven en weinig geven, zoals de li
beralen dat ten onzent ook doen, niet 
meer genomen wordt. 

De Nederlandse liberalen deden 
trouwens net hetzelfde als bij ons de 
huidige P.V.V., zitten ze in de rege
ring dan blijft er van de beloften 
niets over en worden de kiezers net
jes in het ootje genomen. Staan ze in 
de oppositie dan schreeuwen ze moord 
en brand en zijn ze ogenschijnlijk de 
felste tegenstanders van hetgeen zij 
zelf gehuldigd hebben. 

NDDAG 
VARIA 

PERS 

De pers was deze keer 
zeer goed vertegenwoor
digd op de landdag. Niet 
alleen was daar het agent
schap Belga, maar er wa
ren ook redakteurs van 
verschillende kranten en 
weekbladen en een leger
tje fotografen en kineas-

den. En waar iedereen 
zich aan een flitsuitzen-
ding verwachtte is het dan 
een fimstrook van norma
le lengte geworden die zon
dagavond voor het scherm 
werd afgedraaid. Het was 
een degelijk en goed over
zicht van wat de landdag 
was geweest en wat de ver
schillende sprekers naar 

ORDEDIENST 
Het pas hier een woordje 

van bewondering en dank 
te brengen voor de jongens 
die dagen en dagen heb
ben gewerkt om de land
dag-weide klaar te maken 
en om de goede gang van 
zaken, zoals het regelen 
van het verkeer en het 
parkeren van de wagens. 

Een kiekje achter het podium. Men bemerkt o.m. senator Diependaele, 
Dr Ballet» Wim Jorissen, Rudi van der Paal, enz... 

ten. Dit alles wijst er op 
dat men met de Volksunie 
en het federalisme steeds 
meer rekening begint te 
houden. 

RADIO EN T.V. 
Het wekte wel enige ver

wondering dat de Vlaamse 
T.V. een kamera-man en 
een redakteur had gezon-

voren hadden gebracht. 
Hoogst eigenaardig daar

entegen was de berichtge
ving van de radio, waar te 
7 uur nog niemand wist dat 
er te Asse 15.000 man bij
een was gekomen en waar 
men te 10 uur . in een su
per-kort berichtje deze fe
deralistische geloofsbelij
denis meedeelde. 

gesmeerd te laten verlopen. 
De ordedienst van onze ei
gen mannen alsook die van 
de rijkswacht en de politie 
waren prima. Het gemeen
tebestuur van Asse willen 
wij hier eveneens bedan
ken voor de bereidwillig
heid waarmee het de nodi
ge richtlijnen heeft ver
strekt. 

TELEGRAMS UIT 

VLAANDEREN 

Talrijke telegrams uit 
gans Vlaanderen kwamen 
toe en werden voorgelezen 
op de landdag door P. 
Martens. Vooral deze uit 
de bedreigde Vlaamse ge
bieden werden stormach
tig onthaald. 

Het telegram uit Edin
gen schandvlekte machts
misbruik en gebiedsroof in 
die streek en eiste de te
rugkeer tot het akkoord 
van het Harmelcentrum. 
Het telegram uit Komen-
ten-Brielen vroeg een on
derzoek naar de taalgrens 
in Zuid - West - Vlaande
ren en terugkeer van 
Vlaamse gemeenten en 
gehuchten naar West-
Vlaanderen. Uit Zaventem 
klonk het als volgt : « Za
ventem zegt niet Brussel-
Nationaal maar Brussel -
Federaal » terwijl Wezen-
beek-Oppem sprak van 
kolonialisme dat afgedaan 
heeft en het telegram uit 
Drogenbos zegde dat de 
franskiljons elders hun 
vuile was moeten gaan 
uithangen. Andere tele
grams kwamen toe uit 
Kraainem> Dilbeek, St. Ge-
nesius-Rode, en Wemmei. 
Zij hadden alle een tekst 
die de afschaffing van de 
zgz. « faciliteiten » eiste 
Zeer geestig waren de vol
gende telegrams uit Lin-
beek : « Geen linke streek 
in Linkebeek », uit Strom-
beek-Bever : « Akkoord 
met verhuispremie voor 
franskiljons », uit Leuven: 
« Voor muilezels staat Bel
gië open, Vlaanderen wil 
echter paarden kopen ». 



DE VOLK^w. 

De kernproeven een gevaar 
Sinds jaren wordt hardnekkig gedebateerd over de vraag 
of de kernproeven al dan niet een gevaar betekenen voor 
het mensdom. Dit debat is tot een belangrijk wapen in de 
koude oorlog geworden : de-^ne partij houdt niet op te 
beweren dat de proeven van de anderen een rechtstreek
se bedreiging vormen, terwijl van de eigen a toomexplo-
zies wordt gezegd dat ze « proper » zijn. Het debat ont
snapt volkomen aan de bevoegdheid van de leek. He t 
schijnt echter dat het eveneens ontsnapt aan de bevoegd
heid van de deskundige : de meningen van de kernspe
cialisten en de wetenschapslui s taan vaak diametraal te
genover mekaar . 

Onder degenen die na
drukkelijk gewaarschuwd 
hebben tegen de gevaren van 
proefexplozies met hun na 
sleep van fall-out en radio-
aktieve straling zijn enkele 
grote namen : professor Op-
penheimer, de vader der A-
bom die onder de druk van 
zijn geweten ontslag nam 
uit de Amerikaanse atoom
kommissie; de Nobelprijs
winnaar Linus Pauling; Al
bert Emstein die kort voor 
zijn dood nog een plechtige 
verwittiging tot de rege
ringshoofden van Amerika 
en Rusland richtte; dr. Al
bert Schweitzer en vele an
deren. 

Hoort men echter de 
woordvoerders der Ameri
kaanse atoomkommissie of 
hun Russische tegenhangers 
aan het woord, dan is er 
geen vuiltje aan de lucht. 
Een zeer tipicoh voorbeeld 
van de manier waarop het 
debat in het publiek wordt 
uitgevochten : ten tijde van 
de Russische explozies verle
den jaar wees de « Stan
daard », gelijk alle bladen 
trouwens, op de gevaren er
van. Kort nadat de Ameri-
nen de* hervatting van hun 
proeven hadden aangekon
digd, wist dezelfde krant een 
hele bladzijde te besteden 
aan het loochenen van ieder 
gevaar 

Er is thans een nieuw ele
ment in het debat gekomen: 
de ervaring van Bikini. Op 1 
maart 1954 ontplofte boven 
een atoll van de Bikini-ei
landen een Amerikaanse 
kernbom die al direkt nefas
te gevolgen had. Radio-ak-
tieve as viel neer over uitge
strekte gebieden in de Stille 
Oceaan, besmette de Japanse 
hoogzeetreiler « De Gelukki
ge Draak » en vormde een 
rechtstreekse bedreiging voor 
eilanden een paar duizend 
mijl verder. Onlangs is een 
groep van Italiaanse geleer
den en kineasten terugge
gaan naar Bikini om de ge
volgen van de ontploffing 
var 1 maart 1954 te bestu
deren 

Hun bevindingen z'jn wel
sprekend. Ze vonden er de 
sinds jaren opgehoopte eie
ren van enkele meeuwsoor
ten De meeste eieren waren 
steriel doch naarmate de ra-
dio-aktiviteit vermindert, 
vermindert ook de steriliteit. 
Steeds meer monsterachtig-
misvormde vogels worden er 
geboren Bij zeeschildpadden 
hadden zich mutat'es voor
gedaan die de dieren drijven 
tot kollektieve zelfmoord na 
de periode van het leggen 
der eieren. 

Het instinct van sommige 
vissoorten onderging wijzi
gingen in zoverre dat dui
zenden vissen het water ver
laten om aan land te ster
ven. 

Weer is het voor de leek 
onmogelijk om uit de erva
ring van Bikini sluitende 

konkluzies te kunnen trek
ken. Het antwoord van Bi
kini is slechts een grove aan
duiding. Maar onder de spe
cialisten gaat het steriel de
bat verder : Bikini heeft 
niets te betekenen voor de 
enen, voor de anderen is het 
de ultieme waarschuwing. 

Het is mogelijk dat de 
kernproeven helemaal niet 
voor gevolg zullen hebben 
dat bij een volgende genera
tie kinderen het aantal mis
vormden hoger zal liggen dan 
ooit. Thans echter ziet het 
er naar uit dat niemand dat 
met voldoende zekerheid kan 
bevestigen of ontkennen. 
Wat niet belet dat steeds op
nieuw boven het Christmas-
eiland of boven Nova Zembla 
de giftige paddestoel omhoog 
rijst. Kollektieve waanzin ? 

T.v.O. 

De giftige paddestoelen rijzen boven Nova Zembla en de 
Xmas-e Handen 

FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FL 

• H e t andere Rus land 
Niet iedereen in Rus

land is dagf-in dag-uit 
geestdriftig bezig met het 
Vijfjarenplan. Handige 
jongens houden 't bij min
der planmatig werk. In 
het blad « Rode Ster », or
gaan der strijdkrachten, 
werd een korruptieschan-
daal in een Leningradse 
fabriek van militaire ken
tekens uit de doeken ge
daan. Partijgenoot Pova-
rinets, directeur van de 
fabriek, had middel ge
vonden om zijn eigen pro-
duktieband in het bedrijf 
te installeren. 

Korruptie in het land van 
<' K » 

Van d"e produktieband 
vloeiden jaarlijks 17.000 
vulpennen die hun weg 
vonden naar de zwarte 
markt. 

Zwarte markt in pennen 
— tipische bureaukrati-
sche uitwas,. 

• De m u u r der t r anen 
De muur dwarsdoor Ber

lijn heeft voor een keihar
de en zakelijke minder
heid van Westerse wereld
burgers al heel wat voor

delen opgeleverd. Heel wat 
West-Berlijners leven van 
de toeristische exploitatie 
ervan. De Amerikaanse 
crooner Tin Ran Alley 
heeft z'ch nu, dank zij de 
muur, tot bovenaan de 
lijst der meest verkochte 
platen weten te hijsen met 
een rock 'n roll onder de 
alleszeggende titel « West 
of the Wall » — « Ten wes
ten van de muur ». Uit de 
tekst van de schlager : 
« Ten westen van de muur 
zal ik op u wachten — Ten 
westen van de muur wor
den al onze dromen wer
kelijkheid — Ten westen 
van de muur zal ik u in 
mijn armen drukken — 
enz. », naar het bekende 
hart — smart recept. 

De « Stem van Amevi 
ka », Amerikaanse zender 
voor de landen achter dr 
muur, is voor eenmaa 
goed geïnspireerd geweesl 
en weigert de plaat voor 
de micro te brengen. 

• Drooggelegd Cuba 

De Coca-Cola Export 
Corp., fabrikant van het 
gekende bruine drankje, 
wijst verontwaardigd de 
\erdachtmaking van de 
hand als zouden de Cuba
nen Coca-Cola drinken. De 
eigendommen en goederen 
der maatschappij op het 
eiland werden in 1960 aan
geslagen. Sindsdien, zo 
deelt de Amerikaanse 
maatschappij trots mee, 
is geen Coca-Cola-siroop 
meer verkocht aan Cuba 
en wordt geen enkele in
spanning verwaarloosd om 
te beletten dat deze si
roop Cuba zou bereiken 
uit landen waar het 
drankje normaal wordt 
geflest en verkocht. 

Dat is, menen we, voor 
Castro het begin van het 
e'nde. 

• De onkreukbare 

Enkele uren nadat Eich-
mann werd terechtgesteld. 

hield de politie te Tel Aviv 
de heer Yacov Baror aan. 

Deze heer Baror was in 
het proces Eichmann de 
assistent van de openbare 
aanklager Hausner. Men 
was het er over eens dat 
Baror veruit de schitte
rendste asss ten t van 
Hausner wa? 

Castro : geen Coca-Cola 

Thans is echter geble
ken dat de heer Yacov Ba
ror nimmer rechten had 
gestudeerd, nooit een di
ploma had gehad en sinds 
jaren het diploma van zijn 
vader gebruikte. 

Eindelijk nog eens een 
echte « fils-a-papa ». 

B Haargroeimiddel 
Don Jaime de Mora y 

Aragon, het zwarte schaap 
• in de familie van Konin
gin Fabiola, moet voorlo
pig nog door het leven 
zonder burgerlijke lijst. 
Don Jaime blijft daarom 
niet bij de pakken zitten 
en komt aan zijn brood 
o.m. door dagelijks op het 
scherm van de Italiaanse 
T.V. te verschijnen om 
stilzwijgend en glimla
chend naar een fles haar-
water te wijzen, 

• Onderon twikke ld 
. land 
Haile Selassie, keizer 

van Abessinië is de trotse 

heerser over 20 miljoen 
onderdanen die voor 98 % 
analfabeet zijn en die stuk 
voor stuk een jaarlijks in
komen van om en nabij 
1.500 F hebben. De kin
dersterfte in het land 
loopt op tot 40 %, 80 % 
van de inwoners lijden 
aan de een of andere pa
rasitaire kwaal. Per jaar 
sterven 30.000 inwoners 
aan malaria. 

De Keizer liet onlangs 
in Addis-Abeba de « Afri-
ka-hal » oprichten, een 
gebouw dat uitdrukking 
moest geven aan de waar
digheid van hemzelf en 
zijn volk. Kostprijs : 
250.000,000 F, 

Wat het jaarlijks inko
men van zijn onderdanen 
dat jaar op 1.375 F bracht! 

H Fiskale 

rechtvaardigheid 

Een halve eeuw geleden 
verklaarde Lenin dat de 
indirecte belasting on
rechtvaardig was omdat 
ze vooral drukt op de ar
men. Sindsdien zijn Le
nin's opvattingen in de 
praktijk omgezet. Geen in
directe belasting dus in de 
Sovjet-Unie ? 

Uit recente cijfers blijkt 
dat 41 % van het gehele 
staatsinkomen der Sovjet-
Unie wordt verkregen uit 
indirecte belastingen en 
slechts 7 % uit directe be
lasting op het inkomen. 
De indirecte belasting 
vormt meer dan 50 % van 
d e kleinhandelsprijzen, 
vaak nog veel meer. Een 
voorbeeld : Rusland koopt 
suiker in Cuba die aan on
geveer 13,50 F zou kunnen 
verkocht wolden aan de 
Russische verbruiker. Na 
toevoeging van de indirec
te belasting loopt de sui
kerprijs echter op tot on
geveer 118 F per kg. 

De thee wordt in Rus
land vaak bitter gedron
ken. 

file:///erdachtmaking
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KLUCHTSPEL 

PeR5SP/EG£L 

VERRAAD 
De senaatskommissie lieeft de 

opvoering- meegemaakt van een 
misselijk kluchtspe] ; de drollig-
ste argumenten, zelfs de koeien-
rassen, hebben als argument ge
diend om in extremis bepaalde 
Vlaamse gehuchten te stelen. 

Na de diefstal van Edingen, 
Mark en een hele reeks Vlaamse 
gehuchten in de kamerkommissie 
heeft men ons deze week boven
dien Klein-Ternaaien ontnomen 
om tegemoet te komen a a n he t 
Luikse imperialisme. 

Ondertussen verklaart Van den 
Boeynants da t de C.V.P. de min
ste faciliteiten wil voor de frans-
taligen en noemt hij de Vlamin
gen die tegen faciliteiten zijn vlak-
af volksmisleiders. 

Minister Spinoy wordt onder
tussen diM>r aijn Waalse par t i j 
genoten onder druk gezet om geen 
enkele jWaalse mijn meer te slui
ten tenzij er ook minstens een 
Kempische mijn (nochtans per-
fekt renderend) dichtgaat, 

I n naam ran de Belgische soli
dariteit . . . 

Gaf als volgt verslag over het 
koeienproble«m in de senaatskom
missie : 

« Bij paragraaf zes stelde Waal
se C.V.P.-er Oblin voor da t de ge
huchten Akrenbos, Donkerstrate 
en Haie-de-Viane bij de gemeente 
twee-Akren zouden blijven en dus: 
bij Henegouwen. In de huidige 
tekst wordt bepaald da t he t eer
s te gehucht hi j Bever komt (dat 
naa r Brabant gaa t ) , en de andere 
twee blij Viane (Oost-Vlaande-
deren) . Hier juist was het dat de 
koeien uit de gracht werden ge
haald. De h. Oblin ziet er een ge
vaar in voor bepaalde rassen. De 
minister toonde een zekere aarze
ling, en wenste dus het departe
ment van landbouw te raadplegen, 
wat echter, zoals de h. S!edsens 

•od opmerken, overbodig is, aan-
ozien de hoge landbouwi-aa-d zich 

.eeds over het probleem had ont-
lermd en had bevonden dat de 
uitwisseling geen moeilijkheden 
meebrengt. Het departement van 
landbouw heeft dat s tandpunt 
aanvaard. 

Red. : En vergelijk dan eens, 
waarde lezer, hoe de doodernstige, 
regeringsgezinde « Nieuwe Gids » 
schijnheilig het belachelijke koei-
engedoe van de heren senatoren 
versloeg. 

DE NIEUWE GIDS 
« In verband met niunmer 6 

stelt de h. Oblin een amendement 
voor waarbij de gehuchten Akren
bos, Donkerstrate en Haie-de-
Viane worden behouden, bij Twee-
Akren, in Henegouwen. In he t 
ontwerp is voorzien in de naas
ting van het eerste door Bever in 
Brabant en van de twee andere 
bij de gemeente Viane, in Oost-
Vlaanderen. 

Er wordt een langdurige discus
sie over dit amendement gevoerd, 
waaraan vooral de h. De Stexhe 
en de minister deelnemen. 

De minister geeft blijk van een 
zekere aarzeling. Hij sluit de mo
gelijkheid van wijzigingen niet uit 
en zal het advies inwinnen van 
de minister van Landbouw, omdat 
deze streek betrokken is bij som
mige landbouwproblemen. 

Nummer 6 wordt in beraad ge
houden » 

Standaard 
Gaf een verslag van de toe

spraak van C.V.P.-voorzitter Van 
den Boeynants te St. Genesius-
Rode en hoorde hem, naast de 
verbluffende faciliteitenstelling-
name (cfr 1ste blz.) o.ni. het vol
gende zeggen : 

« Wat de toestand der Prans-
sprekenden' in Rode zelf betreft, 
deelde hij mede dat de binnen
diensten van de gemeente en haar 
betrekkingen met de centrale ad
ministratie m het Nederlands 
moeten geschieden. Voor de be
kendmakingen, de formulieren en 
akten kan zij echter brede facili
teiten verlenen aan de Pransspre-
kende inwoners die tevens vol
gens het wetsontwerp Larock-
Van Elslande, slechts met zestien 
ouders zullen moeten zijn om een 
Franse school te bekomen. » 

Red. : Als geruststelling voor de 
meest rabiate franskiljons kan 
het er door. En bovendien, bin
nen een jaar of tien zal ook de 
rest wel weer eens ter sprake ko
men; heeft V. d. B. eens gezegd, 
niet te veel ineens willen. 

VOORUIT 
Ook deze Gentse socialistische 

kran t kommentarieerde de woor
den van de C.V.P.-president en, 
zoals steeds, in zeer Vlaamsgezin-
de geest : 

Zeer terecht verklaarde de na
tionale voorzitter van de C.V.P. 
dat sommigen met vui-r spelen. 
Wij pakken hem op zijn woord. 

Hij krijgt de gelegenheid een 
smeulend vuurtje te doven. 

Het « Vlaams Actiecomité voor 
Brussel en de Taalgrens » orga
niseert... 21 oktober a.s. een nieu
we mai's op Brussel. 

De h. Vanden Boeynants kan 
zijn Vlaamse vleugel van nu af 
aan reeds aanmanen zich kalm te 
houden. 

Het zou ongehoord zijn moesten 
de Vlaamse C.V.P.-ers voor een 
tweede maal beetgenomen worden 
door he t volksbedrog van kleine 
kliekjes die zich zelf of iets min
der vertegenwoordigen. » 

Red. : ... 

Alle kenners en fiinproevers van duits bier, 
liefhebbers van a stlmmungsorkesten * 
vinden elkaar terug tn het 
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INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT STUUR ONS EEN KAARTJE 
EN WE ZENDEN U HET ADRES VAN DE DICHTST BIJGaEGEN VERKOPER. 

He t Vollr 
Betrouwt minister Spinoy en de 

Waals'e socialisten niet erg in ver
band met het steenkoolvraagstuk. 
Het blad schrijft : 

« Het mmisterie van Economi
sche Zaken had aangekondigd, 
dat de mijn « Esperance » te Bau-
dour in de Bormage op het einde 
van dit jaar zou worden gesloten. 

Een paar weken geleden even
wel ging minister Busieau op een 
vergadering van socialistische mi
litanten te Bergen het besluit van 
zijn collega Spinoy tegenspreken 
De h. Busieau gaf aan zijn gehoor 
de formele verzekering dat de 
mijn van Baudour niet zou wor
den gesloten. 

Toen minister Spinoy dat ver
nam, schoot hij in een Franse ko-
leire. Aanvankelijk t racht te men 
op het ministerie van Ekonomi-
sche Zaken het geval in de ver
geetboek te duwen Het kon niet 
zijn, zegde men, dat een minister 
in functie zo iets had gezegd. 
Wellicht had de pers de woorden 
van minister Busieau verkeerd 
weergegeven. 

Maar spoedig bleek dat de ver
klaring van minister Busieau de 
inzet was van een campagne der 
Waalse socialisten tegen hun par
tijgenoot Spinoy. 

De minister van Economische 
Zaken werd op het matje geroe
pen in het parti jbureau en daar 
werd hij in het ongelijk gesteld. 

Hij moest zijn programma tot 
sluiting van Waalse mijnen laten 
varen. Minister Spinoy betoogde 
dat België bepaalde verbintenis
sen had aangegaan tegenover de 
E.G.K.S. Hij wees op de gevolgen 
indien de E.G.K.S. haar bescher
mingsmaatregelen van de Belgi
sche kolennijverheid zou laten 
va'-'^'i 

aei was allemaal mets gekort. 
De Waalse socialisten — en die 
hebben het nog altijd voor het 
zeggen in de socialistische partij 
— bleven zich tegen elke nieuwe 
mijnsluiting verzetten. En indien 
het niet anders kan, eisten zij 
van minister Spinoy da t hij om 
psychologische redenen ook ten
minste een Limburgse mijn zou 
sluiten. 

Zover staan thans de zaken. 
Het bezoek dat de ministers Sjjaak 
en Spinoy morgen aan de EGKS 
te Luxemburg brengen, verontrust 
ons ten zeerste. » 

Red. : Het zou niet de eerste 
keer zijn dat Spinoy het Vlaamse 
volksbelang offert aan het parl i j -
belang. Denken we maar aan Bo-
rinage-Zuiderkempen. 
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DIE WELTWOCHE 

• Had het over de Belgische eko-
nomie. Het is soms goed bepaalde 
waarheden uit het buitenland te 
horen. En dit hier is een schanda^ 
lige waarheid : 

« Men heeft scherpe kritiek uit
gebracht op de Belgische regering, 
omdat zij er niet in geslaagd is 
de structurele hervormingen in de 
economie van het land te bespoe
digen. De auteurs van deze kri
tiek wezen erop dat de meeste re
geringen, die na de oorlog aan 
het bewind kwamen, een volsla
gen passieve houding aannamen 
en bovendien door een verkeerde 
financiële politiek op het bank
roet van de s taat aangestuurd 
hebben. 

In werkelijkheid is ae regerings-
politiek slechts de weerspiegeling 
geweest van de passieve en con
servatieve mentaliteit die afwij
zend stond tegenover elke funda
mentele structuurhervorming. De 
Belgische regering heeft in dit op
zicht overigens te weinig armslag 
om een beslissende wending aan 
de economie te geven. Krediet en 
industriële produktie t>erusten 
hoofdzakelijk in handen van 
machtige financiële groeperingen, 
die rechtstreeks of onrechtstreeks 
de helft van de actieve bevolking 
tewerkstellen en 80 procent van 
het geïnvesteerde kapitaal onder 
konlrole houden. Die machtige 
trusts hebben zich tot nog toe te
gen elke systematische hervor
ming van de Belgische economie 
verzet. België blijft, voor als na. 
het klassieke voorbeeld van het 
« ongereformeerd kapitalisme » in 
Europa » 

RAAK 
Hoe deze grote financiële groe

pen met onze gemeenschapsbe-
langen willekeurig sollen vonden 
wij deze week in het KAV.B.-blad 
raak verwoord : 

« Nevenbedrijven ! Dat was tot 
voor kort de meest voorkomende 
slogan in verband met de econo
mische uitbouw van Limburg. 
Limburg zal groot worden, een In
dustriële provincie met standing. 
Hoe dikwijls hebben we deze toe
komstmuziek reeds niet gehoord? 
En als enig argument om deze 
toekomstdromen te verrechtvaar
digen gat men de ontg'nning van 
de steenkolen op. 

Toen prof. Dumont op 2 augus
tus 1901 in Limburg steenkolen 
ontdekte, kon men dat inderdaad 
vermoeden. Een mijncomplex werd 
echter uitgebouwd, maar geen in
dustriecomplex : het had eens 
Luik moeten schaden I 

Ondertussen is de steenkool ais 
vestigingsargument afgeschreven 
in Europa. Er zijn goedkopere 
energiebronnen op de markt dan 
steenkool. Een kans tot vestiging 
werd dus onherroepelijk gemist I 

Red. : Is het dan overdreven t e 
eisen dat de holdings onder ge-
meenschapskontrole zouden ge
plaatst worden ? En dat politieke 
dcmokratie zonder ekonomische 
medezeggenschap vrij machteloos 
staat ? 

Bestel een leeuwevlag ; 
VLAG MEE OP 11 JULI 

Vanaf 260 F (kafoen. 15 m op 
1,5 m) . 

350 F (wol, 1,5 m op 1,5 m) . 
Alle inlichtingen : 
Nationale bevlaggingsaktie Ge-
wad 18, Gent. 
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een ware Demokratie 

V.M.O.-Antwerpen, vooraan in de optocht naar de landdagweide. 

en duidelijk : een radikaal 
neen tot het uiterste en met 
inzet van alle middelen, zegt 
volksvertegenwoordiger de 
Coninck onder luide toejui
chingen Hij wees. op het 
voorbeeld van Zwitserland : 
een paradijselijk voorpeeld 
van wat echt federalisme 
vermag. De taalgebieden 
worden er volledig zuiver ge
houden. Moest men daar de
zelfde politiek als in België 
huldigen dan zou de legen
darische Zwitserse taalvrede 
met een slag wegvallen. 

Wij kunnen ons gemeen
schap niet langer openstel
len voor sluipmoordenaars 
die zich aanbieden als gas
ten. Brussel is nog steeds de 
struikelsteen de giftige ad-
derbeet in ons gezonde volks
lichaam. 

• Strijd op leven en dood 

In alle andere landen ter 
wereld is de hoofdstad een 
stimulans en een bekroning 
van de landelijke bedrijvig
heid, voor ons in ons land be
tekent de hoofdstad een be
dreiging, hier wordt, als enig 
land in Europa, een strijd op 
leven en dood met de hoofd
stad geleverd. Alleen de in
voering van het federalisme 
kan hier de zaken gezond 
maken 

Na deze fel door toejui
chingen onderstreepte rede 
werden volksdansen opge
voerd en het lied « Roosma-
rijntje » gezongen. 

Vlaamse CVP-vleugel hebben 
mij toch niet belet — en met 
mij talrijke andere studenten 
— vandaag de weg in te 
slaan naar deze 4de federale 
landdag, zei de spreker onder 
luid applaus. 

Wij aanvaarden immers 
niet dat goede oplossingen 
scheldend worden verworpen 
zonder dat men betere in de 
plaats stelt. 

Mijnheer De Saeger ontkent 
nochtans niet dat er een n i j 
pend Vlaams probleem be
staat, maar hij zweert bij het 
unitarisme. 

• Dwaalweg van het 
unitarisme 

Welnu, als ons volk ooit 'n 
dwaalweg heeft bewandelt, 
dan is het de lange weg van 
132 jaar Belgisch unitarisme. 
Die 132 jaar hebben BEWE
ZEN, mijnheer De Saeger, dat 
het unitarisme een dwaalweg 
is. Daarom willen wij die weg 
verlaten, en honderdduizen
den met ons. Daarom ontzeg
gen wij U het recht ons, stu
denten, lessen te geven inza
ke vlaamsgezindheid. Ontzeg
gen wij U zeker het recht ons 
te verwijten dat wij zelfstan
dig willen nadenken over het 
lot van ons volk, in plaats van 
toe te laten dat Uw Partij 
denkt voor ons. 

Wij zijn de voogden beu, 
mijnheer De Saeger, en juis* 
daarom staan wij hier van
daag als vooruitstrevende 
Vlaamse federalisten, aan de 
poorten van het Brussels 
monster, dat het beste sim-

van de Vlaamse mens als 
mens en in de eerste plaats 
van die Vlamingen die In een 
afhankelijke en minderwaar
dige positie teruggedrongen 
zijn. Hij wees op de toestand 
van de pendelarbeiders en op 
het ten achter blijven van de 
Vlamingen op het gebied van 
onderwijs. Hij eindigde met 
een oproep om de volledige 
krachten in spannen voor ' t 
verwezenlijken van een ware 
demokratie in een federaal 
Vlaanderen. 

Over de wijdse vlakte ruist 
dan het enig mooie lied van 
Veremans « Vlaanderen » zo 
toepasselijke op de omgeving 
met de malse weiden en de 
groeiende graanvelden. 

Als alle welbewuste Vla
mingen die partij daarin 
steunen, komt het federalis
me er, vroeg of laat. 

Ik eindig met de woorden 
van mijn man, als einde van 
zijn brochuur : 
«Ik voorspel geen zekere ze
gepraal, doch ben overtuigd 
dat Vlaanderen opstaat of 
valt met de zege of de neder
laag van het Vlaams nationa
lisme; dat in het gecentrali
seerde België geen heil is 
voor Vlaanderen als orga-
nisch-kulturele eenheid, als 
volk, doch in een federalisti
sch België « misschien » wel. 
Waar een wil is, is een weg... 
ook naar de zelfstandig
heid!.. .» 

Zo eindigde de boodschap 
van mevrouw Dosfel en zij 
hield een waarschuwing in, 
een waarschuwing voor een
dracht als een les uit het ver
leden. 

De Blauwvoet galmt over de 
velden, de mooie bindteksten 
van M\rk Pelgrims brengen 
ontroering bij de massa, maar 
de echte geestdrift breekt pas 
voorgoed los als Wim Jorissen 
op het podium klimt. 

B Aan de poorten 

van Brussel 

« Dat we deze landdag in 
Vlaams Brabant houden aan 
de poorten van Brussel is 
symbolisch » zegde de spre
ker. 

Wij moeten de uitbreiding 
van Brussel tot nieuwe ge
meenten in Vlaams Brabant 
verhinderen. Dat is de ver
dediging. 

En wij moeten van hieruit 
Brussel veroveren om de 
hoofdstad van het land een 

staat. Dat is de aanval. Wij 
hebben het beleefd dat na de 
jongste verkiezingen de Belgi
sche unitaristen de schrik om 
het ha r t sloeg en dat het zo
genaamde « schijnvraagstuk » 
van de Vlaams-Waalse ver
houdingen plots niet alleen 'n 
echt vraagstuk werd, maar ' t 
voornaamste van dit land. 

Deze angstpolltiek is echter 
na enkele maanden overge
slagen tot een wanhoopspoli-
tiek. 

Gauw nog veroveren wat 
kan veroverd worden eer de 
Vlaamse stroming zo krachtig 
wordt dat federalisme onaf
wendbaar zal zijn. Dat werd 
de opgave van de fransspre-
kende unitaristen. 

Wim Jorissen wees dan op 
de betekenis van de wetsont
werpen Gilson. 

De wetsontwerpen Gilson, 
die dank zij Verroken en de 
V l a a m s e kleurpolitiekers 
straks in de senaat 't verlies 
zullen zien van Edlngen, 
Mark, Kokejane en zovele zui
ver Vlaamse gehuchten in de 
streek van Komen en Moes-
kroen. 

De wetcontwerpen Gilson, 
die straks de verfransing zul
len vooropzetten van de acht 
Vlaamse randgemeenten hier 
in de onmiddellijke buurt. En 
die straks Vlaanderen willen 
bezaaien met Franse scholen 
te Leuven, Leopoldsbxirg, 
Brasschaat en waar ook de re
gering er zin zal in hebben. 
Want een wet wordt overbo
dig. Een eenvoudig koninklijk 
besluit zal voldoende zijn. 

In het eeuwenoud neder-
landstalig gebied, de Plat-
dietse streek, zal het Neder
lands geen enkel recht kr i j 
gen. 

Brussel vormt een bedreiging 
• Boodschap van 

Mevr. Dosfel 

Erna Carillon beklimt het 
spreekgestoelte en brengt de 
boodschap van mevrouw Dos
fel. Het is een oproep voor 
strijd om federalisme en een 
terugblik op het aandeel dat 
haar man hierin gehad heeft. 

Degenen die, zoals mijn 
echtgenoot en anderen, in de 
twintiger jaren en zelfs vroe
ger, het federalisme voorston
den, hadden jammer genoeg 
geen eendrachtige macht 
achter zich om de idee te ver
wezenlijken. Velen in het 
land, aan beide zijden van de 

waarachtige tweetalige stad 
te maken, die een waardige 
hoofdstad zal kunnen zijn van 
een toekomstige federale 

En wat is het verschil tus
sen de Platdietse streek en 
Komen-Moeskroen. 

(zie blz. 9) 

Willie Sonck: 

Studenten hegrijpen de taak 

tegenover hun volk 

Willie Sonck bracht dan 'n 
stellingneming van de Vlaam
se studenten. 

Een zekere heer De Saeger 
verweet enige tijd geleden de 
Vlaamse jongeren — en meer 
bepaald de studenten — dat 
zij de slechte weg, de dwaal
weg van het federalisme be
wandelen. Het federalisme, 
dat volgens hem het ergste is 
•wat ons volk kan overkomen. 

Die banbliksems van de 
groepsvoorzitter v a n d e 

bool is geworden van wat het 
unitarisme betekent voor ons 
volk. 

Spreker wees er vervolgens 
op dat de studenten nooit ten 
achter gebleven zijn in de 
strijd voor ons volk en merkte 
in dit verband het publice
ren van het « Vlaams mani
fest » door de Vereniging van 
Vlaamse Studenten op. Hij 
eiste zelfbeschikkingsrecht op 
voor het Vlaamse volk als 
middel voor de ontvoogding 

taalgrens, vonden wel dat 
Vlaanderen en Wallonië 
recht hadden op eigen be
stuur, maar het recht om het 
recht werd toen, evenmin als 
nu, niet veel beoefend, vooral 
door de politieke partijen. En, 
wie maalt er veel om recht, die 
voorrechten gewend is ? 

Nu heeft één partij in 
Vlaanderen de vestiging van 
het federalisme in België op 
zijn program geschreven : de 
Volksunie. 

:f\ >* 

Drs W i m Jorissen werd geestriftig toegejuicht 
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daarom Federalisme 
S'^lSiiS^^ft 

Een eJik o p een gedeelte van de menig te en het pod ium. 

Dat in Komen-Moeskroen 
een meerderheid Vlamingen 
ingeweken zijn in een fran£»-
talige streek. 

En dat in de Platdietse 
streek een minderheid frans-
taligen kwam wonen. 

De meerderheid Vlamingen 
In Komen-Moeskroen beho
ren echter tot de laagste 
maatschappelijke lagen. 

De minderheid Walen in de 
P l a t d i e t s e streek is de 
dunne bovenlaag. 

• A a n de kaeJc 

En door wie werden deze 
wetsontwerpen Gilson goed
gekeurd ? 

Door een regering waarin 
nog nooit zoveel kleurflamin-
gantische ministers gezeteld 
hebben. De bloem van de 
kleurf laminganteri j . 

De socialist Fayat en Spi-
noy. 

De C.V.P.-efs Van Elslande 
en P.W. Segers, De Clercq,, 
Dequae, Custers en Bertrand. 

Het zijn dezelfde Vlaamse 
ministers die het goedvinden 
dat de Borinage 20 miljard 
krijgt voor de industriële 
overschakeling, maar dat de 

B U I T E N L A N D S E 
T E L E G R A M M E N 

Vanuit het buitenland 
kwamen verschillende te
legrams toe bestemd voor 
de vierde federale landdag. 
Zo o.m. uit Ar genlinië die 
als volgt luidde : « In ge
dachten vandaag verenigd 
met de duizenden die vol
houden in de strijd voor 
Vlaamse onafhankelijk
heid ». 

Het telegram uit Bre-
tanje (Tregastel) eiste 
autonomie voor Bretanje 
en voor Vlaanderen tegen 
de unitaristische tiranie, 
terwijl de boodschap uit 
Bozen (Zuid-Tirol) sprak 
van heimatrecht en vaste 
trouw aan taal en strijd 
voor zelfbeschikking. Het 
telegram uit Duinkerken 
in Zuid - Vlaanderen 
(Frankrijk) luidde : « Uit 
Vlaanderens kernland tus
sen IJzer en Somme een 
broedergroet aan de dui
zenden op landdag te 
Asse », 

Antwerpc'3 Kempen en het 
Hageland het met 1/12 daar
van moeten stellen. « De Ant
werpse Kempen is slecht ge
legen » verklaarde onlangs de 
Nijlen de heer De Saeger 
die vindt dat alleen de ant i 
federalisten goede Vlaamsge
zinden zijn. 

Dezelfde die de aftocht ge
blazen heeft voor wat betreft 
de splitsing van het ministe
rie voor Openbaar Onderwijs. 

Po l Mar tens 
op het spreekgestoel te . 

Zelfs dat minimum kunnen 
de Vlaams C.V.P.-era aan 
Vlaanderen niet bezorgen. 
Zoals ze straks vrede zullen 
nemen met uitstel van de 
zetelaanpassing, zetelaanpas-

Dosiel: 

tallen telegrams afgelezen 
waaronder uit Zuid-Vlaan-
deren (in Frankrijk), m t 
Zuid-Tirol, uit Argentinië, 
uit Bretanje, enz... 

• Groe t u i t Neder land 

De groet uit Nederland was 
van de hand van Dr Henk 
Waltmans die onlangs pro
moveerde met een tesis over 
« de politieke partijen en het 
nationaal besef in Neder
land ». Dr Waltmans wees er 
op dat de Volksunie niet en
kel de Vlaamse zaak maar 
ook een algemeen Neder
landse zaak vertegenwoordigt 
en hij betreurde het onbegrip 
hiertegenover in Nederland. 

Het zal er nochtans in het 
wordende Europa op aan ko
men niet onder de voet gelo
pen te worden. Het is daar
om noodzakelijk dat de ruün 
zeventien miljoen Neder
landssprekenden samen een 
hecht blok vormen. De groet 
uit Nederland bracht tot slot 
een woord van dank uit het 
noorden voor de bemoedi
gende houding van de Volks
unie die een grote steun voor 
Vlaanderen en daardoor ook 
voor Nederland betekent. 

• Groe t ui t Overmae^ 

De heer Ernst bracht, na 
het optreden van de groep 

Waar een wil is, is een weg 

ook naar de zelfstandigheid! 
sing die zij nochtans reeds 
drie verkiezingen zelf eisen. 

Dat is dan de balans van 
wat de regerende partijen op 
hun geweten hebben zei de 
spreker en hij haalde vervol
gens de rol aan van de P.V.V. 
Zij heeft verleden zondag be
wezen wat zij op Vlaams ge
bied waard is. De Vlamingen 
zijn voor de Liberalen alleen 
goed om als kiesvee te dienen. 
Zo is het ook in de andere 
partijen : in de C.V.P. en in 
de B.S.P. zei Wim Jorissen on
der luidruchtig geroep. 

Vervolgens werden tien-

vlaggezwaaiers, de groet uit 
Overmaas. Hij zegde dat de 
bevolking van Overmaas 
trouw is gebleven aan de 
Vlaamse afstamming als een 
gedeelte van het vroegere 
Limburg, dat 130 jaar gele
den door een Waalse provin
cie werd aangehecht Hij 
spieekt met liefde over de 
schoonheid van zijn land. 

Hij spreekt over de onge
looflijke schoeliestreken 
waarvan de Vlaamse Over-
mazers het slachtoffer zijn 
als het uittoppen van fruit

bomen, het stukmaken van 
melkmachines in de weiden, 
het verbrijzelen van ruiten. 

Het is een echte terreur 
in de Voerstreek vanwege de 
Walen, die bovendien de stil
zwijgende steun genieten van 
de rijkswacht, de waalse 
rijkswacht die de Overmazers 
aan allerlei plagerijen onder 
werpt. « Nog een drietal we
ken, en wij hopen verlost te 
zijn van de Waalse overheer
sing en beschermd te worden 
door de Vlaamse rijkswacht» 
zegde Ernst hartsgrondig, 
waarna hij nog een oproep 
deed tot de Vlamingen om 
het schone Overmaas te be
zoeken, waar zij hartelijk 
welkom zijn in het « Hof de 
Voer » te 's Gravenvoeren. 

• V a g e beloften 

Na de samenzang « zelf
bestuur » beklimt Mr Van 
der Eist onder gejuich van de 
menigte het spreekgestoelte. 

daatheid de Vlaamse belan
gen te verdedigen; van kapi-n 
tulatie tot kapitulatie sukke
len zij verder en missen de 
moed om desnoods een rege
ring ten val te brengen. 

De in het vooruitzicht ge
stelde kultuurautonomie, 
door de splitsing van het de
partement van nationale op
voeding en kuituur en de 
benoeming van twee gelijk
waardige ministers, komt er 
niet. Het schandaal dat de 
Vlaamse kultuuraangelegen-
heden door Franstalige amb
tenaars behandeld worden 
blijft voortduren : Vlaande
ren wordt verder behandeld 
als een kolonisatiegebied. 

De Vlamingen mogen zelfs 
geen Noord-Nederlander als 
spreker uitnodigen in Vlaan
deren : protest van de Frans
talige pers volstaat om de 
minister van Justitie een uit-
drijvingsbesluit te doen ne
men tegen dr Paardekooper-

En de Vlaamse C.V.P.-ers, 
op een uitzondering na, en al 

Ernst: 

Voerstreek vraagt bescherming 

tegen Waalse terreur 
Volksvertegenwoordiger Van 

der Eist, handelde over de 
politieke toestand en bracht 
scherpe kritiek uit op de 
houding en de politiek van 
de regering en de regerende 
partijen ten overstaan van 
de Vlaamse problemen en 
grieven. 

Het is nu duidelijk, ver
klaarde hij, dat bij de vor
ming van de regering en de 
opstelling van het regerings
programma de Vlamingen 
genoegen namen met enkele 
vage toezeggingen en belof
ten, die niet gehouden wor
den. 

Een zware verantwoorde
lijkheid weegt op de Vlaam
se ministers en op de Vlaam
se mandatarissen van de 
C.V.P. en de B.S.P. Eens te 
meer echter moet men vast
stellen dat zij in gebreke 
blijven met de nodige kor

de Vlaamse BS.P.-ers zwij
gen beschaamd, maar dulden 
die onduldbare voogdij. 

De taalwetontwerpen van 
de regering werden door 
spreker scherp aangevallen. 

In hun onderlinge samen
hang zijn zij een bewuste 
aanslag op de integriteit van 
het Vlaamse land, een on
miskenbare poging om aan 
de Franssprekende minder
heden in het Vlaamse land 
een wettelijk statuut van 
beschermde minderheid te 
geven en aldus de sociale 
taalgrens en het franskiljo
nisme te beschermen. Het 
Franse taalimperialisme 
wordt door de regering ge
steund en de bedreiging die 
weegt op de Vlaamse ge
meenten van het arrondisse
ment Brussel en zelfs reeds 
van het arrondissement 

(vervolg blz. 12) 

^ s ^ 

^ 
J. Erns t bracht de boodschap uit de Voerstreek, 

een bit tere klacht over de Waalse terreur . 
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BRl-GGE 

Werving. 

Het arr. bestuur doet nogmaals 
een dringende oproep aan de af
delingsbesturen tot werving van 
nieuwe leden en van abonnemen
ten van ons weekblad dat de rug-
eegraat van de werking van onze 
partij is 
« Er zijn geen Belgen... » 

De tweede uitgave van de ge
bundelde radiocauserien van Dr 
Paardekooper is verschenen. 

U kunt het kopen of bestellen 
op het sekretariaat, R. Vande 
Voorde, Wollestraat 45. Brugge. 

Prijs 20 F (1 P bijvoegen voor 
eventuele verzendingskosten). 

HAMME 
De Vlaamse kring richt op zon

dag 17 juni 1962 een reis in naar 

het land van Dr Paardekooper 
.namelijk « Nederland ». 

Na de overtocht op de Wester-
schelde. gaat de reisweg verder 
langs Bergen op Zoom, Breda, 
Tilburg en Kaatsheuvel, met be
zoek aan de sprookjestuin de « Ef-
teling ». daarna naar Eindhoven 
met vermoedelijk bezoek aan Dr 
Poordekooper. De terugweg gaat 
over Turnhout - Westmalle - Ant
werpen - Dendermonde. 

Prijs per man 100 P. 
Vertrek uit Hamme te 7 uur. 
Nog enkele plaatsen zijn be-

>chikbaar. 

Eventuele medereizigers uit het 
Dendermondse worden aldaar op
genomen, gezien de autobus ver
trekt te Wichelen. 

Inschrijving Ringst iaat 29, Ham- ' 
me. 

Bij inschrijven het nummer van 
de eenzeivigheidskaart vermelden. 
LEUVEN 

De opkomst voor de 4de federale 
landdag te Asse was overweldi
gend. We weten niet wie het mees
te lof verdient. De jonge afdelin
gen Diest - Tervuren, het gewest 
Haacht - Boortmeerbeek - Baal. 
Leuven - Heverlee - Kessel-Lo of 
de kernen : uit Glabbeek en om
geving of uit andere gewesten. 

Bussen en talrijke wagens brach
ten een massa volk uit ons arron
dissement naar Asse. Dit is het 
resultaat van maanden werking en 
wij mogen met betrouwen de toe
komst tegemoet zien. 

Een gemeend proficiat ! aan al 
onze propagandisten, militanten 
en alle werkers die zich zoveel 
moeite gegeven hebben. 

En nu.. . verder doorwerken ! 

P.y.V. Mechelen 
de parlii van de loekomsï 

Wij ontvingen het manifest van het stichtend 
P.V.V. bestuur stad Mechelen, waarin zij zichzelf aan
kondigen als de Messias, de zo lang verwachte. 

Zij zullen als partij van de toekomst, beschei
denheid is nooit hun voornaamste deugd geweest, de 
verwachtingen van alle Belgen inlossen. 

Wij buigen ons niet in het stof voor de rijke ter
minologie waarmede ze het betoog stofferen. Woord
spelingen zoals, programma, vertrouwen in de derao-
kratie, de wil der meerderheid, verdraagzaamheid, 
klimaat van verantwoordelijkheid, vrijheid, de zin 
voor risiko, het vrijwaren van elke staatsburger voor 
elke vorm van materiele dwang hebben wij al te pas 
en te onpas weten vernoemen in de kleurpolitiek, zelfs 
reeds in 1789, tijdens de franse revolutie. De libera
len hebben ze nu in een andere volgorde geschikt. Dat 
is dus de feitelijke P.V.V. vernieuwing : de volgorde 
d^r waardeloze beloften. 

Ciij spreekt over de vrede, de 
;ereehtigheid en de vooruit 
?ang. Wij durven geloven in de 
vrede verhopen de gerechtigheid 
maar staan met onze mond vol 
tanden als de P.V.V, ons die 
vooruitgang moet brengen. In
derdaad, de liberale program-
mas hebben al veel beant
woordt, maar nooit een oplos 
sing gebracht. Het manifest 
spreekt juist daarom zelfs niet 
van oplossing. De lezer moet 
ons verontschuldigen, maar wij 
houden het liever bij personen 
en daden, feiten en statistie
ken. Zij schudden liever s taats 
nationale ontboezemingen, gen 
re 1830 uit hun mouw-

In eerste instantie zijn de 
touwtjes trekkende liberalen 
in de P.V.V. dezelfde. In de 
tweede plaats blijven hun pres
taties in verhouding. 

Toen in februari de kamer 
zich moest uitspreken over de 
aanwerving van 50 Vlaamse 
ambtenaren 3de en 4de catego
rie, buitenlandse zaken, stem
den de P.V.V. volksvertegen 
woordigers Kronacker, Martens 
en Van Doome, verkozenen in 
het Vlaamse land, resoluut te
gen dit ontwerp. De vertegen
woordiger van het arrondisse
ment Mechelen Van der Poor
ten onthield zich. De P.V.V. 
houding in de kamer tijdens 
de taalontwerpen mag verraad 
genoemd worden. Wij klagen a! 
deze Vlaamse Incivieken aan. 

DE P.V.V. EN DE ZELFSTAN
DIGEN 

De P.V.V. tracht de midden
standers en zelfstandige arbei
ders en nijveraars te lijmen. 
Zij verwijt de regermg vele te
kortkomingen. 

Waar is de tijd dat ze in de 
regering deelgenoot hier.ian 
was en da grendelwet liet val
len, beschermingswet voor de 
kleinhajidel. 

Men moet geen specialist ter 
zake zijn om te weten dat de 
pensioenen en de kinderbijsla

gen voor de middenstanders on
toereikend zijn. De ziekte en 
invaliditeitsverzekering dient 
hervormd ! Het belastingstelsel 
rechtvaardig gdformuleerd. En 
zoals onze volksvertegenwoor
diger Mattheyssens het reeds 
zegde, mag dit niet ten laste 
van de arbeiders en bedienden 
gebeuren, maar wel ten koste 
van de naamloze geldmachten. 

De geldmachten echter, die 
de propagandakampanjes van 
de P.V.V. betalen om de ge
meente in slaap te wiegen. Van 
de Brusselse partij verwachten 
wij geen heil. 

De zelfstandige echter mag be
rouwen in de onafhankelijke 
durvers, in de Volksunie. 

De P.V.V., zegt verder, da t 
zij de politiek van verdraag
zaamheid en demokratische 
vrijheid huldigt 

Door het gezamenlijke ge
knoei der unitaire staatsparti j
en wordt ons reeds jaren in de 
naam van de vrijheid de T.V. 
ontzegd om onze idee kenbaar 
te maken. En verhieven de 
P.V.V.ers in de kamer hun 
stem niet om de militaire uit
gaven te verhogen die besteed 
werden aan de rijkswacht, ten
einde deze zogezegd toe te la
ten beter de orde te handhaven 
bij betogingen ; dus . liberale 
totalitairen. 

DE HERVORMERS VAN DE 

STAD MECHELEN 

Laat uw geld-tamtams maar 
roffelen, jongens. Bewierook 
eerst eens uitbundig uw eigen 
persoontje, en maak u daarna 
terecht eens kompleet belache
lijk in de Mechelse gemeente
raad, vrienden. 

Oud liberale burgemeester 
Smets, cette zijn mening uiteen 

over de gemeentebelasting, in 
de zitting van enkele w<*en 
geleden. Hij werd daarin op de 
voet gevolgd door de zogenaam
de P.V.V. coming man De 
Weerdt, Francis, die er ten kos
te van enige moeite in slaag

de, politiek, zelfmoord te ple
gen. 

Hij begon theat raa l het te
genovergestelde uit te bazuinen, 
geraakte de kluts en bazuin 
kwijt en vraag tenslotte uitleg 

aan zijn partijgenoot, omdat 
niemand er nog vpijs uit ge
raakte. 

Smets zweeg verstoord en be
schaamd. /Wende hij zich dan 
toch wel tot de schepen van fi
nanciën, zijn tegenstrever ! 

Om definale te besluiten met 
een knalpot besloot de burge
meester het intermezzo met 
een kordate verontschuldigende 
formulering, kwestie van de 
blaam van onkunde niet op de 
ganse gemeenteraad te laten 
vallen. 

De P.V.V. Mechelen schenke 
klare wijn. Ofwel organiseert 
zij zich als een politieke par
tij, ofwel werpt zij zich van nu 
af verder op de markt met kar-
n^valspektakels en voorstellin
gen, tijdens dewelke de nieuwe 
leden-aanwinsten (?!?) als cir-

kusnummers worden voorge
steld aan de Mechelaars. Wij 
verkneukelen ons reeds in het 
optreden van deze derderangs-
artisten. De inkom tot die ver
makelijkheden is toch gratis. 

De toekomst klaart op ! 

MECHELEN 

Verleden zondag werd fce Me
chelen de arrondissementsvlag 
plechtig ingehuldigd op de Schoen-
markt, in aanwezigheid van Van 
der Eist en Jorissen. Van op de 
pui van het postgebouw sprak de 
voorzitter de kaderleden en een 
ruime groep belangstellenden toe. 
Hij stelde o.a. de houding van de 
Mechelse gekozenen Spinoy en 
De Saeger aan de kaak. De eer
ste immers onthoudt als minmister 
zijn effektieve steun aan verschil
lende gemeentelijke initiatieven 
om nieuwe industrie in Vlaande
ren te vestigen. Hij geeft toe aan 
de lagere motieven van het B.S.P. 
partijbelang en vult de handen 
van de Walen. De dubbelzinnige 
houding van de tweede, d.d. bur
gemeester, is voldoende bekend, 
zodat we ons kunnen beperken 
tot de vermelding dat hij in de 
eerste rij wel op Brussel mars-
jeerde, maar da t hij in he t par
lement deerlijk in gebreke is ge
bleven bij de bespreking van de 
wetsontwerpen Gilson. 

Na deze zeer opgemerkte rede
voering stapte de muziekkapel 
door de s t ra ten van de stad, voor
afgegaan door verschillende afde
lingsvaandels o.a. uit Lier, Borger
hout, Mechelen. 

HERNIEUW UW 
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SCHAARBEEK 

Een vierhonderdlal Schaarbe
kenaars hadden er aan gehouden 
aanwezig te zijn op de landdag te 
Asse. Hun opkomst was verbluf
fend en belooft voor de toekomst. 
Deze toekomst houdt o.a. een gans 
bijzondere aktle in om de gemeen
telijke politiekers van deze 120.000 
inwoners tellende gemeente, waar
onder een grote meerderheid Vla
mingen, te laten rekening houden 
met de Vlamingen en ook voor de
ze Vlamingen een eerlijke onthaal-
politiek toe te passen. 

SINT PIETERS LEEU,W 

Op iniatief van de Vlaamse 
Volksbeweging wordt op 8 juni a s . 
een tegensprekelijk debat over fe
deralisme ingericht. 

Begin te 20 uur stipt. 
Als sprekers : Senator Karel 

Van Cauwelaert (C.V.P.) en volks
vertegenwoordiger Daniel De Co-
ninck. 

Moderator is de heer Staf Ver-
rept, hoofdbestuurslid V.V.B. 

Natuurlijk wordt iedereen vrien
delijk uitgenodigd. 

ZWIJNAARDE 
De voorlichtingsvergadering van 

26 mei j.1. alwaar de nieuwe sta
tuten voorgelegd en duidelijk ge
maakt werden, was zeer geslaagd. 
In een korte periode werden alhier 
35 leden gemaakt, en zal er bin

nen kort tot de s tatutaire verkie
zing van het afdelingsbestuur 
overgegaan worden 

Gronden 

Hypoteken 

Bouwen van Landhuizen 
• 
Wendt U in vertrouwen tot de 
maatschappijen 

ROLUS & VAN DER PAAL 
en 

ONS LANDHUIS 
• 
Grote steenweg, 159 
Berchem (Antwerpen) 

* Telefoon : 39 .69 .57 

70EKERTJ 

Gemeubelde apparfsementen te 
huur. Schrijven Wwe Alf. De 
Groote, I jzers t raat 64, Blanken
berge. 

Heer 64 j wed. zonder kinderen 
verlangd kennismaking voor hu
welijk met weduwe. Geheimh. ver-
verzekerd. Schrijven bm'. blad 15. 

Bediende goed voorkomen, zoekt 
gelijk welke betrekking (vertrou-
wenspost, vertegenw. Bureelw. 
enz.) schrijven bur. blad ond. nr 
118 of telef 51.73.76. 

Gezette Heer wenst kennis te 
maken met Vlaams voelende vrouw 
tussen de 50 en de 60 jaar . Liefst 
uit de omgeving van Antwerpen. 

Schrijven bureel blad n r 116. 

Vlaams nat . bediende - boekh., 
not. soc. wetg. 24 ]., vr. werk in 
eigen str., prov. Limb., goede re
fer. Schr. bur. blad nr V.V. 117. 

Gezocht reisgenoten voor Grie-
kenl. en Italië 1 jul. 1 aug. Deel
name onkosten auto 6.500 F. 

Schr. bur. blad L.S. 

Beproefd Vlaming, 50 jaar, rui
me handelsgeest, zoekt betrekking 
als zaakvoerder of boekhouder, 
Pisk en Sociaal onderlegd. K a n 
de.snoods borg storten. 

Schrijven blad 119. 

Gevraagd voor Oostende flinke 
meiden reeds gediend hebbende. 
4.500 F per maand. R.M.Z. kost en 
inwoon. Zich wenden 59 Konings-
s t raat Oostende. 

Gevraagd meisje voor hulp In 
huishouding, inwonend. Dr. Bar
tier, Louisastraatt 24 Mechelen 
tel. 015-16177. 

Vlaams nationalist vader van 6 
kinderen zoekt plaats als chauf
feur of magazijnier liefst omge
ving Gent - Kortrijk of Brugge. 

GELD 
op hulzen 
en (ronden ^ 0/ 

vanat O '" 
zond verpl aflt. 
V. 10 ol 15 1 duur 

Tel. 0.55'23.198 
of 23 854 
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HERMES 

SCHOOL 
34 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33 

Brussel 

• 
Volledige sekretariaat-
kursus 
in twee jaar. 

• 
Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen ' 
Handels-
correspondentie 
• 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

• 
Beter en voordeliger 
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ANTWERPEN 
Voetbal. 

Op zaterdag 23 juni, grote voet
balwedstrijd : V.M.O. - Antwerpen 
tegen V.M.O. Gent . Brussel. De 
wedstrijd vindt plaats op het voet, 
balklub Dockx te Deurne. Nadere 
inlichtingen volgen. Wij roepen nu 
reeds alle simpatizanten op deze 
match zo talrijk mogelijk bij te 
wonen. 

ANl)WERPEN-LINKEROEVEB 
Donderdag 14 juni om 20 uur 30 

handel t senator Dr. Roosens over 
de ziekteverzekering in de boven
zaal van cafe « Tijl ». Halswijn-
laan 94. 

Debat volgt. Ook de dames zijn 
welkom. 

Volksunie-afdeling Antwerpen 
L.O. zij die een huisbezoek wen
sen, kunnen zich melden op 't se-
kretar iaat mevr. Cleys-Eyens, Blan-
celoerlaan 57, 2de verdiep, Ant
werpen L.O. ook voor dienstbetoon 
n a 8 uur 's avonds of bij de plaat-

Ook het Vlaams Aktiekomitee 
Brussel en Taalgrens wenst dat 
Brussel onttrokken wordt aan de 
huidige dorpspolitiek om er rijks
gebied met speciaal hoofd.stedelijk 
s ta tuut van te maken. 

Het arrondissementeel bestuur 
van Volksunie Brussel streeft door 
beïnvloeding van de openbare 
in Groot-Brussel hetzelfde doel 
na. Zijn jongste moties ten voor
dele van de Vlamingen bij het Le
ger, bij het gerecht en bij de rijks
besturen, hebben tot doel Brussel 
om te schakelen tot een waardige 
woonplaats voor de Vlamnigen. 
Door m Groot-Brussel de vorming 
van een onafhankelijke Vlaamse 
drukkingspartij te versterken be
reiken de Vlamingen op zeer kor
te tijd dat Brussel een open stad 
wordt, waar Vlamingen en Walen 
vrij en gelukkig verkeer hebben en 
waar de verpestende invloed van 
de ongezonde fransdolheid tot 
zijn normale onbenullige verhou
dingen is teruggebracht. 

HERNIEUW UW ABONNEMENT 
selijke voorzitter Alfons van 
Raemdonck, Huize Windekind, 
Fred. Van Eedenplein 3-2 P Ant-
werpen-West. Tel. 32.92.15. 

Voor Antwerpen-strand De Bel 
Emiel, Scheldelaan 21, Antwerpen-
strand. 

GROOT-BRUSSEL 
I n « Eigen Leven », het flinke 

maandblad van de Vlamingen van 
Etterbeek, handel t Dr Szondi over 
de afschaffing van onze huidige 
burgemeesters-politiekers om deze 
te vervangen door burgemeesters
ambtenaars . Hij vindt aanleiding 
tot zijn artikel in de werkelijk 
noodlottige rol, welke de 19 Brus-
.selse burgemeesters de laatste 
maanden hebben gespeeld. In 
plaats van te streven naa r een 
hoofdstad Brussel, waar Vlamin
gen en Walen fier en vreedzaam 
kunnen samenleven, laten die 
burgemeesters niets onverlet om-
onder druk van « Le Soir » en 
« Pourquoi Pas ? », de meest 
staatsgevaarlijke bladen uit ons 
land, Brussel kapot te maken. 

IN MEMORIAM 
Vorige maandag overleed te 
Kortrijk mevrouw Alice Fau-
wels, moeder van ons gewaar
deerd hoofdbestuurslid Albert 
Van Maldergem. 
De Volksunie biedt aan ons 
hoofdbestuurslid haa r diep 
medeleed aan in het zo zwaar 
verlies dat hem getroffen 
heeft. 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

Voor a l uw h e r e n - d a m e s -
en k inderk led ing : 

HUIS VICKY 

(maatwerk en confectie) 

Diksmuidelaan 151 
Berchem-Antwerpen 

Tel. 39.08.55 

Koop nu uw zomerkledins ! 

Kostuums : prima Ivwaliteit, 
snit en atworktng vanaf 1895 F 

Sportvostons vanaf 795 F 
Broekon In kaniwol vanaf 495 F 
llomdon . (la.ssea -

rogenmanlcls enz... 
Voor (IP dames : 
flpeoiale aanhlertlng njlon -
regonnniantels blauw en l)ruin 

sleclifs 550 F 

Speciale voorwaarden aan 

de V.U. abonnementen. 

DENDERLEEUW 

Op 16 juni heten de inwoners 
der Denderstreek Emiel HuUe-
broek en zijn « Marleen! ie «har
telijk welkom. 

De welkomstrede zal uitgespro
ken worden door de Hr. Jozef Van 
Overstraeten, vooraitter V.T.B., 
Willem De Meyer leidt de samen
zang. 

Op dit welkom werden alle Hul-
lebroeckvrienden uitgenodigd. De 
Vlaams nationalisten mogen ze
ker niet ontbreken. 

D U P L I K A T O R E N 
vanaf 4 .250 F 

SCHRIJFMACHINES 
• 

REKENMACHINES 
• 

PLOOIMACHINES 
vanaf 6 .550 F 

ADRESSEERMACHINES 
vanaf 2 .850 F 

• 
tot de super 

automatische machines 

PONSMACHINES 
• 

ADRESSEERPLAATJES 
• 

METALEN MEUBELEN 
• 

M. P E L G R I M S 
S e l l e k e n s t r . , 4 1 , L e u v e n 

B o n v o o r g r a t i s d o k u -
m e n t a t i e . 

M 

s t r . . 

v e r l a n g t i n l i c h t i n g e n z o n 
d e r v e r b i n t e n i s o v e r : 

Daarom ; allen op post op 16 
dezer te 19 uur 30 in het Home 
St. R a p h a e l 

Kasteelstraat, Denderleeuw. 

DEURNE 
Op de algemene vergadering van 

mei sprak K. Dillen over de pro-
pagandamogelijkheden en moei
lijkheden. 

De propaganda van man tot 
man blijft ons sterkste wapen, bi
zonder in de diskussie met de man 
in de straat . 

EKEREN 
In onze autobus werd na de 

Landdag te Asse een licht-roos de
ken (voor eenpersoonsbed) gevon
den, blijkbaar toebehorend aan 
een persoon uit een andere ge
meente. De eigenaar wordt ver-
zoclit zich te richten tot : Volks-
unie-Ekeren, p-a Willy Staeslei, 
79 te Ekeren 2, 

GRIMBERGEN - HUMBEEK -
BEIGEM 

Na de uitzonderlijk zware in
spanningen, verbonden aan de in
richting van de federale landdag, 
herbeginnen de werftochten met 
verkoop van het blad op zondag 
17 juni-

Bijeenkomst te 8 uui- 45 achter 
de Vlaamse Schouwburg in de La-
kenstraat of te 9 uur 30 aan de 
kerk te Beigem. We verwachten 
voor de inzet van deze reeeks 
tochten verscheidene nieuwelin
gen. In goede kameraadschap 
kunnen ze alzo deelnemen aan een 
van de nuttigste werken voor ' de 
ontplooiing van de ATlaamse ge
meenschap 

HAREiN 
Reeds voor de verkiezingen heeft 

Volksimie Brussel gewezen op de 
onlogische politiek, die in en rond 
Brussel gevolgd wordt. 

Onlogische politiek, tenzij men 
verder kijkt en dan ziet men in 
de aanhecht ing van zuiver Vlaam
se gemeenten als Haren en Ne-
der-over-Heembeek een typische 
van uit Parijs gedikteerde poli
tiek. Eens aangehecht bij stief
moeder Brussel kregen de Vlamin
gen aldaar weinig blijken van ge
negenheid tenzij verfransende en 
verbasterende scholen en belastin
gen op... de meubelen. 

Op herhaald verzoek van ver
scheidene Harenaars komt de 
Volksunie op zaterdag 23 juni 
1962 naar Haren om er het blad 
te verkopen. 

Bijeenkomst te 14 uur acnter de 
'Vlaamse Schouwburg of te 14 uur 
30 aan de H. Vincentiuskerk te 
Evere. Voor deze tocht worden ook 
vele nieuwelingen verwacht. Thuis
komst te 18 uur gewaarborgd 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

lEPER 
Op zondag nio.fe.;a 17 juni om 

10 uur 30 te Poperinge (in de zaal 
het Belfort op de Markt) grote 
vergadering. 

Sprekers : onze arrondissementf-
voorzitter dokter Herman Le 
Compte over : « De Waarheid 
over Potma »; onze nationale se-
kretaris. Drs. Wim Jorissen over : 
« De hu'diso -minieke toestand ». 
lEPER 

De Bona v an V i<iarnse Resei-ve-
officieren die afdelingen telt in de 
vijf Vlaamse provincies heeft nu 
ook een afdeling te leper. 

Deze nodigt nu alle leden en 
belangstellenden uit de streek van 
leper en Poperinge op haar twee
de vergadering op donderdag 14 
juni om 20 uur in het gastliof 't 

Zweerd, grote Markt te leper. Toe
spraak door de h. F . Pranckx, alge
meen ondervoorzitter (Antwer
pen) . 

Deze bijeenkomst is voor de re
serveofficieren uit de streek een 
enige glegenheid om de versprei
de vrienden van vroeger weer te 
ontmoeten. Voor alle inlichtingen 
wende men zich tot de heer P. 
Hubert, Masscheleinplein 36 te le
per. 

LEDE 
In de verbruikzaal van het lo

kaal « Remaert » geeft Pol Mar
tens deze avond te 20 uur een ant
woord op de vraag : « Staan we 
links, of s taan we rechts ? ». Of 
de vraag wel zin heeft zal de spre
ker moeten uitmaken, maar ak-
tueel is het onderwerp zeker. We 
verwachten dan ook veel volk. 

En wie vragen heeft mag die 
achteraf gerust stellen. 

Mededeling van het Hoofd-
sekretariaat. 

De besturen der V.U. afde
lingen worden dringend ver
zocht te wachten tot 1 juH al
vorens over te gaan tot de her
nieuwing van de drie- ot zes-
maandelijkse postabonnemen
ten. 

Ten einde vergissingen door 
dubbele betalingen te voorko
men, dient aan de postbode de 
gelegenheid geboden te worden 
de kwijtschriften te innen, zo
niet verliezen wij tijd en geld. 

MECHELEN 
Vlaamse klub Mechelen 

richt op zaterdag 22 september 
een grandioos feest in. 

De dolle vreugde van de Breu-
gelse kermissen van onze goede 
oude Vlaamse steden zal er in het 
niet bij verzinken. Houd deze da
tum vrij voor deze avond van 
bruisende nooit geziene jouissan-
tie. 

VLAAMSE KRING - KANTON 
OOSTERZELE 

Zaterdag 9 juni te 20 uur 
MEIDOORNBAL 

in gasthof « Oberbayern » te 
Schelde windeke. 

Orkest Saso. 
Animator : Wim De Moor. 
Trompettist : Pons van Cam-

pelaere. 

ROESELARE-TIELT 
Volksvertegenwoordiger Dr, L. 

Wouters ontvangt iedere 1ste 
maandag van de maand tussen 16-
18 uur in Oafe Het Engelsch Hof, 
lepers t raat 81, te Roeselare. 

Ziekenbond en dienstbetoon : te 
Izegem de 1ste en 3de zaterdag 
van de maand van 14-16 uur in 
Cafe Royal, Nxeuwstraat 10, te 
Roeselare ten huize van de sekre-
taris iedere dinsdag- en zaterdag
voormiddag. 

MAZOET 
Kortingen op 
Gasolie 0,53 
Lichte stookolie 0.46 

Koop bi.1 Propagandisten ! 
KAREI OYT'^'-'RHAEOHE 

P R I M A L M A Z O E T 
Antwerpen - Tel. 49-55.29 

Vlaamse Ziekenkas FLANDRIA 
aangesloten Verbond der Onalh, Mutualiteiten 

.Minimale bijdragen — uitstekend dienstbetoon. 
Verplicht verzekerden : 'iO f per maand. 
Deze bijdrage slechts eenmaal le betalen wanneer man en 

vrouw beide verplicht verzekerden zijn, 
Vri,i-verzekerden : 250 F per maand 
Studerende kinderen tot J5ste levensjaar inbegrepen. 
Overkomst uit andere mutualiteiten gebeurt zonder wacht-

ti,id ot verlies van rechten — ook de huwelijksspaargeldcn 
worden overgenomen — formaliteiten door ons vervuld. 

Hoofdsekretariaat : Huyge Robert, Gavere steenweg 92, 
Merelbeke. 

Sekretariaat W. VI. 
selare. 

Huyghe Jeroom, Pilhemstraat 42, Roe-

MERKSEM 
Zaterdag 23 juni te 20 uur 

30, inhuldiging van de zaal 
TIJL. Bredabaan 298. 

Sprekers : 
Mtr Pr. Van der Eist, voor

zitter van de Volksunie en 
volksvertevenwoordiver. 

M. Reimond Mattheyssens, 
volksvertegenwoordiger. 

WILLEBROEK 
1. Het Vlaamse paard van Troje 

werd eindelijk in deze rode burcht 
binnengeleid. 

Een aktieve werkgroep bmdt er 
de strijd aan. In 't bizonder har 
telijk proficiat aan Lode Verstre-
pen : 40 abonnementen werven in 
•een maand tijd is een ongeëve
naa rd rekord, 

2. Tegensprekehjke meeting. 
De P.V.V. tegen de Volksunie. 
Op vrijdag 22 juni e.k. te 20 uur 

in de zaal « Ons huis », Nieuw
s t raa t 8 Wiilebroek. 

Sprekers : 
Pierre De Smedt : Waarom V.U, 
Charles De Ruysscher : Waarom 

P.V.V. 
Wim Jorissen : Het V.U. pro

gramma 
Francis De Weert : Het P.V.V. 

programma 
Daarna debat Jorissen . De 

Weert, 
.'\lle nationalisten van het ar

rondissement willen deze triom-
lantelijke debatoverwinning op de 
P,V.V meemaken. 

ZANDHOVEN 
Hederale meeting en optocht (e 
Broechem. 

Om 20 uur 30 vertrok van aan 
het lokaal « Rubens » een massale 
optocht voorafgegaan door ons 
flinke V,M,0. muziekkorps en tal
rijke vaandels, waarachter volks
vertegenwoordiger Pr. Van der 
Eist, arr, voorzitter Dr, Goemans, 
schepene H Paelinckx en meerde
re afgevaardigden der pai'tij. Na 
een korte tocht doorheen de ge
meente werd door een driehon
derdtal geestdriftige toehoorders 
onder voorzitterschap van den 
Heer Edgard Bouwens. het woord 
gevoerd door pi'ovincieraadslid en 
schepene H Paelinckx, die door 
zijn scherpe humor het publiek 
meerdere malen tot hilariteit 
bracht Tijdens een korte pauze 
werd een om ha' ing gedaan die 
alle verwachtingen overtrof 

Hierna nam onze algemene 
voorzitter en volksvertegenwoordi
ger Mr, Pr Van der Eist het 
woord. Onder de grootste belang
stelling werd zijn kernachtige 
spreekbeurt door menig daverend 
applaus onderbroken 

GEBOORTEN 
In het gezin Baplue-Verstrepen 

Guldensporenstraat 57 Borgerhout 
is een kindje geboren dat Koen-
raad werd gedoopt. Onze harte
lijkste gelukwensen 

Marijke kwam Theo verrassen, 
in het gezin Renaud Geussens • 
Veestraeten te Gruitrode. 

Hartelijke eeUikwen.sen. 

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

. 'oordstraat 27, Brue. 1 
Tel • 17 14 06 

Bouwt voor a l ' ° Vlamingen 
Hypoteken eerste en 
tweede rang 

Leningen op h a n d t e k e n i n g 
Pos t reken ing 343 65 

CAFE RESTAURANT 

Vlaamse Club 

« B U T J E » 

27 Vander Stichelenstr. 
Blankenberge 

Volledig Pension : 150 F 

VLAMINGEN UW HUIS 
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Federaal Vlaanderen Bouwt 

Volksver tegenwoordiger Mr D . de Coninck 
spreekt tot de menig te . 

H A N D E N AF 
Aan eerste minister Le-

fèvre te Brussel werd de 
volgende telegram verzon
den : « Vijftienduizend 
deelnemers aan Vierde Fe
derale Landdag, namens 
honderdduizenden in gans 
Vlaanderen, bezweren U 
de hand niet uit te steken 
naar het Vlaams erfgebied 
en verwittigen IJ voor de 
gevolgen voor U en uw re
gering ». 

Een gelijkaardige bood
schap ging naar minister 
Gilson, met verwijzing 
naar de Zwitserse taalvre-
de. Een telegram werd ook 
verzonden aan Dr Paarde-
kooper waarin beloofd 
werd dat Vlaanderen zal 
strijden tot wij de Eind-
hovense leraar welkom 
kunnen heten in een fede
raal land. Een boodschap 
ging ook naar het Euro
pees lentetoernooi te Op-
oeteren en aan La Wallo
nië Libre. Een laatste te
legram ten slotte aan 
Toon van Overstraeten 
die een spoedig herstel 
toegewenst kreeg. 

jons offensief dat thans met 
de steun en de medewerking 
van de regering op touw ge
zet werd is levensgevaarlijk 
voor de Vlaamse volksge
meenschap. 

Spreker verwierp iedere 
kompromissenpolitiek die er 
op neerkomt dat de Vlamin
gen onverantwoorde toege
vingen doen zonder enige 
toegeving vanwege de Walen, 
die onvoorwaardelijk de 
hand houden aan de eenta
ligheid van Wallonië. De 
overheveling van Vlaamse 
gemeenten naar Wallonië ge
schiedde zonder enige tegen
prestatie. Het onbeschaamd 
en driest Waals nationalis
me en imperialisme komt 
duidelijk tot uiting in de 
strijd rond de Voerstreek. 

Konservatieve Waalse 
C.V.P.-ers vormen een front 
met Renardisten en Waalse 
kommunisten. De Vlamingen 
echter zijn onderling ver
deeld en steeds tot onbezon
nen toegevingen en onduld
bare zwakheid geneigd. 

Mr. Van der Eist deed een 
scherpe aanval op de rege
ring die hiet alleen haar 
plicht niet doet ten over
staan van de Vlaamse taai
en kultuurgemeenschap, 

B&a met het oog op de voor
bereiding van de grondwet
herziening ziet spreker een 
nieuwe uitdaging : Theo Le-
fèvre, Gilson, Merlot en Ver-
meylen. 

Het is onaanvaardbaar dat 
de Vlaamse C.V.P. en B.S.P. 
mandatarissen de regering 
laten begaan en dat de be
slissing over levensbelang
rijke kwesties aan de wis
selvalligheden van stemmin
gen in het parlement over
gelaten wordt. 

Deze groepen, die het lot 
van de regering in handen 
hebben, moeten hun invloed 
laten gelden voor het te laat 

Wim Jorissen: 

De kleine en middelgrofié 
bedrijven in Vlaanderen 
hebben het evenwel niet ge^ 
makkelijk en, velen zijn be
dreigd in hun bestaan door 
de konkurentie in Euro-
marktverband. Zij worden 
niet voldoende geholpen én 
de fiskale hervorming zal 
vooral zware gevolgen heb
ben voor deze bedrijven. 

In de gecentraliseerde Bel
gische unitaire staat wordt 
Vlaanderen op alle gebieden 
verwaarloosd en achteruit-
gesteld. Nergens of nimmer 
krijgen de Vlamingen het 
aandeel waarop zijn propor
tioneel volgens de bevo

er volgens hem niet zal ko-i 
men omdat de Walen er t e 
gen zijn. 

Integendeel zal men de 
Vlamingen een paritaire 
senaat t rachten op te drin
gen, wat in een unitaire 
s taat onaanvaardbaar is. 

Voor de Vlaams - natio
nalisten is het federalisme 
een noodzakelijke voorwaar
de om de Vlaamse volksge
meenschap de volledige ont
plooiing van al haar moge
lijkheden te verzekeren. In 
de unitaire s taat vindt de 
Vlaamse volksgemeenschap 
geen gezonde en normale le
vensvoorwaarden : de Vlaam-

Met een volwaardige Volksunie 

naar een Vlaamse toekomst 
is en de regering dwingen 
een voor de Vlamingen aan
vaardbare politiek te voeren. 
Doen zij dit niet dan zijn 
zij medeplichtig en is hun 
houding dubbelzinnig. 

De verwarring en de ne
derlagen geleden bij de stem.-
mingen over het eerste wets
ontwerp Gilson in de Kamer 
zijn een waarschuwing. 

Ook met de volgende wets
ontwerpen zal het verkeerd 
lopen indien de Vlaamse 
mandatarissen van de rege
rende partijen de regering 
niet verplichten een aantal 
onaanvaardbare bepalingen 
terug te trekken. 
• Sociaal-ekonomische 

toestand 
Spreker handelde ook over 

de sociaal-ekonomische toe
stand in het Vlaamse lands
gedeelte. Alhoewel de werk
loosheid gevoelig afgenomen 
is ingevolge de gunstige kon-
junktuur en de oprichting 
van nieuwe bedrijven, mag 
men de ogen niet sluiten 
voor de schaduwzijden. In 
dit verband noemde hij de 
zeer grote mobiliteit van de 
arbeidskrachten : tiendui
zenden en tienduizenden 
Vlaamse arbeiders en bedien
den zijn tewerk gesteld te 
Brussel, in Wallonië en in de 
nabuurlanden. Dit aantal is 
niet verminderd, maar ge
stegen. Deze mobiliteit van 
de Vlaamse arbeiders wordt 
door de regeringspolitiek in 
de hand gewerkt. Daartegen
over moeten wij de tewerk
stelling in Vlaanderen na
streven. De verdoken werk
loosheid is nog steeds aan
zienlijk en hieraan kan 
slechts verholpen worden 

\Fan der Eist: 

Het volksbelang moet zegevieren 
(vervolg van 9) 

Leuven is onafwendbaar in
dien de Vlamingen thans de 
moed missen om eens en 
voorgoed het beginsel zelf 
van de integriteit van hun 
grondgebied te doen eerbie
digen. 

Het is nu alles of niets : 
iedere zwakheid, iedere toe
geving zal de driestheid van 
de verfransers nog doen toe
nemen en de eenmaal ver-
franste gemeenten zijn voor 
goed verloren. Het franskil-

maar die een ahti-vlaamse 
politiek voert op alle gebie
den. 

Deze regering is een ge
vaar voor de Vlaamse ge
meenschap en het is onbe
grijpelijk dat Vlaamse mi
nisters en Vlaamse politieke 
mandatarissen deze regering 
blijven steunen in haar uit
dagende politiek. 

In de aanduiding van de 
ministers die deel zullen uit
maken van de Raad van WiJ-

door het scheppen van nieu
we werkgelegenheid en de 
stelselmatige herscholing 
van de arbeidskrachten. 

Spreker verwees ook naar 
de beschouwingen die op het 
kongres van het Vlaams Eko-
nomisch Verbond ontwik
keld werden in verband met 
het gevaar van een vreem
de ekonomlsche overheer
sing in Vlaanderen. Het ei
gen Vlaams bedrijfsleven 
moet ontwikkeld worden em 
tot bloei gebracht. 

kingscijfers aanspraak mo
gen maken. 

Gelukkig acht spreker de 
groeiende Vlaamse bewust
wording een feit van zeer 
grote betekenis. 

Het bewustzijn dat de op
eenvolgende regeringen en 
de traditionele partijen de 
Vlaamse problemen niet 
kunnen of niet willen oplos
sen op eën voor de Vlamin
gen bevredigende wijze 
dringt door in Vlaanderen. 

De mislukking van de hui
dige regering kan fatale ge
volgen hebben voor de uni
taire staat en de traditionele 
partijen. 

Spreker verwacht bij vol
gende verkiezingen een nieu
we, verrassende vooruitgang 
van de Volksunie in Vlaan
deren. 

Vooral de jongeren zijn de 
sukkelgang van de Vlaamse 
beweging beu en zijn niet be
reid genoegen te nemen met 
halve maatregelen, beloften 
en oproepen tot geduld. 

Mr. Van der Eist wees in 
dit verband nog op de nood-
zekelijke zetelaanpassing die 

se strijd blijft in wezen een 
ontvoogdingstrijd. 't Vlaam
se volk moet zich zelf zijn, ' t 
moet zelf zijn eigen proble
men kunnen oplosten, het 
moet zelf zijn lotsbestem
ming in hnnden nemen. 

Spreker eindigde zijn rede 
met een oproep om de 
Vlaamse strijd voort te zet
ten, met diepe overtuiging en 
vastberadenheid. 

Nooit zullen wij het onrecht 
erkennen of aanvaarden dat 
ten overstaan van het Vlaam
se volk gepleegd wordt. Ieder 
moet zijn verantwoordelijk-
heidskomplex afleggen en in 
eensgezindheid, zoals de Wa
len, hun volksbelangen stel
len boven partijbelangen. 

Het volksbelang moet uit
eindelijk zegevieren. 

De vierde federale landdag 
eindigde in een geestdriftige 
stemming na een strijdlustig 
gezongen Vlaamse Leeuw. 
Het is, zoals verleden week 
voorspeld, een etappe gewor
den voor de tweede mars op 
Brussel. 

S.D.L. 

Mr van der Eist sprak de slotrede uit 
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Geschiedenis van 

leeuwenvlaggen, 

wielrenners^ 

varkenskotelletten 

en 11'juli vieringen! 

j V A A R het schijnt — en wij bekennen het in alle oot-
moedigheid en met" een be rouwvol har t — is u w re

por ter d e ^ n i g e V laming die nog nooit naar een koers is 
gaan zien, een keer niet te na gesproken en dan nog met 
de bedoeling een « lief » te on tmoe ten . 
Dit gezegd zijnde kondigen wij meteen beterschap aan , 
vermits er te Wel le — burcht van de Volksun ie — sport
mensen rondlopen die het plan opgevat hebben een 
« Eerste grote prijs van het Weekb lad de Volksunie » 
ineen te s teken en wij bijaldien verplicht zullen zijn 
in de ka ravaan te bengelen en onze beste spor t t e rmen 
boven te halen. 

LLE 
R'k v a n Looy naar V.U.-koers? Dit jaar nog niet, maa r misschien in de toekomst. 

GT EERSTE 
P R I ff VOL UNIE 

» » 

Wij zullen het met plezier 
doen en wij zullen in de sta
pels oude kranten die wij 
ergens op de zolder hebben 
liggen, opnieuw de smakelijk
ste bijdragen van Karel van 
Wijnendaele lezen om ons 
helemaal in de sfeer en in 
de termen van de sportjoer-
nalistiek in te werken. Wij 
zullen dan spreken van 
baanduivels, van pedaalrid-
ders, van zwetende, moege-
sarde, afgebeulde dwangar
beiders van-de-weg, van ko
ningen en keizers. Wij zullen 
pakkende volzinnen trachten 
neer te tikken en ontboeze
mingen uit ons schrij f ma
chten tj e proberen te persen 
die de lezer de t ranen uit de 
ogen moeten doen springen 
van ontroering. Wij zullen U 
vertellen van schone « dema-
rages », van eindeloze kass si-

wegen, van stellingen die 
worden prijsgegeven, van ra
zend voortstormende ren
ners, van valpartij kerkho
ven, van tandems en voor-
bijflitsende peloton-snel
treinen, van overwegen cVe 
roet in het eten gooien, van 
ontsnappingen die doodbloe
den en martelaars van de 
baan die naar verpozing 
snakken. Kortom wij zullen 
ons best doen om alles zo 
kleurig en schilderachtig 
mogelijk te penselen, om al
dus waardig bevonden te 
worden in de sporen te tre
den van de roemrijke vade
ren der Vlaamco sportschrij-
velarij. 

Welle : eerste grote prijs 
van de Volksunie, die slogan 
kunt ge nu reeds lezen in al
le herbergen van de streek 

van Aalst op de schoolbord-
grote aanplakbrieven. Zater
dag 7 juli wordt de grote dag 
dat voor de eerste keer in de 
geschieden 19 van het 

en drie andere ronden die 
korter zullen zijn vermits zij 
slechts over Welle - Dender-
houtem - Iddergem - Dender
leeuw en Welle gaan. 

handigen van een geschenk-
je, zo ook bij een geboorte 
enz... — maken deze afdeling 
van de V.U. te Welle zeer ge
liefd en populair. 

Koers voor liefhehhers-nieuwelingen 
op zaterdag 7 juli 

Vlaams-nationalisme na de 
oorlog, een kleurige groep 
renners zullen starten — en 
dit op het teken van onze 
volksvertegenwoordiger uit 
Velzeke, Dr van Leemputten 
- voor de eerste rit die 
loopt van Welle over Erembo-
degem - Terjoden - Haaltert 
- Kerksken - Voorde - Ninove 
- Denderhoutem - Iddergem 
- Denderleeuw - Welle 

Welle : eerste grote p rijs v a n de Volksunie . Z o zal de spur t er misschien ook 
uitzien^ al zijn het d a n geen beroepsrenners m a a r liefheb bers-nieuwelingen. 

Het wordt een koers voor 
liefhebberd-nieuwelingen met 
4.500 F prijzen en talrijke 
premies die zullen gegeven 
worden aan de afdelingslo
kalen van verschillende dor
pen in de streek zoals Den
derhoutem, Ninove, Terjo
den, Erembodegem, Idder
gem, enz... en waar de Leeu
wenvlag de premielijn zal 
aanduiden. Het startsein 
wordt zoals gezegd gegeven 
door Dr van Leemputten en 
de palm zal aan de eindmeet 
overhandigd worden door 
Mej. Diependaele, de lieftal
lige dochter van onze sena
tor uit Erwetegem. 

Al deze geplogenheden 
vinden plaats aan de herberg 
« Cambrinus ». 

Het past hier, bij dit ini
tiatief dat door de V.U.-af-
deling Welle enkele maan
den geleden werd genomen 
en waarvoor die mannen niet 
genoeg kunnen gelukgewenst 
worden, de schijnwerper te 
richten op deze voorbeeldi
ge afdeling, die verhoudings
wij ze het grootste aantal le
den heeft van Vlaanderen : 
150 leden verdeeld over 90 
gezinnen op een inwoners
aantal van ongeveer 3.000. 
Verleden jaar in december 
schreef men het honderdste 
lid in en zes maanden later 
heeft men het hogergenoem-
de aantal bereikt. Steeds 
nieuwe initiatieven — zoals 
het .ziekenbezoek en over-

Op 7 juli biedt Welle de 
kans aan Vlaanderen om te 
komen zien hoe het daar 
reilt en zeilt met de V.U., het 
wordt in het raam van een 
grootse 11-juliviering een 
hoogdag, een feestdag. 

Mannen van Welle : Vlaan
deren zal er zijn, omdat de 
Vlamingen niet alleen een 
IJzerbedevaart, een 'a ge
feest, een mars op Brussel, 
een protestmeeting hier en 
een betogins' daar, maar 
bovenal een koers, een V.U.-
koers dan nog wel, aan het 
har t ligt en omdat Welle met 
dit schitterend initiatief in 
de reusachtige koers van de 
V.U.-afdelingen voor 1962 
ruimschoots de palm heeft 
verdiend. 

S.D.L. 

• TWEE KOTTELETTEN 
• MET FRITTEN : 20 F 
• Wie op 7 juH naar Welle 
ï gaat hoeft niet bang te 
: zijn 's avonds met een le-
: ge maag te zitten. Er zal 
: een reusachtige tent op-
• gericht worden waarin 's 
: avonds de 11-juliviering 
• zal plaats hebben en waar 
• men tegen dat de binnen-
• ste gelederen beginnen te 
• rommelen een volle maal-
; tijd o.m. twee grote kalfs-
: koteletten met fritten kan 
: naar binnen werken tegen 
: twintig frank. 
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GOEDE KLUCHT 
Maiirits Baljoort hrijgl een open 

doelije van- ons. Met de TV-bewer-
king van Jos Janssen's « KlucJit 
van 'de brave moordenaar « heeft 
hij dal zeker verdiend. Indien 
men het ons vraagt, de Vlaamse 
TV mag die man nog sooilgelijke 
opdrachten geven, hij heeft bew>--
zcn dat hij het in liem gesleUle 
vertrouwen waard is. 

In klachten zijn wij natuurlijk 
zeer sterk. Iels dergelijks moet 
ook de mening van Hubert van 
Herreweghcn zijn, ivant behalüe 
een muzikale komedie van StnJ 
Knop achtte hij de Vlaamse to
neelschrijvers dit jaar nog lot 
niets anders in staat dan tot twee 
(overigens zeer g«ede) kluchten : 
« Slissen en Cesar» van Jos C<'-
vers, en nu « De klucht van de 
brave moordennnr » van Jos Jans
sen. 

Maar laten wij bij het progiam-
ma van vrijdagavond blijven. 
Want niet alleen Maurils haljooil 
heeft toen een onderscheiding ver
diend, er waren ook een hele 
reeks akleurs die hiervoor in aan
merking kwamen. Piet Bergers en 
Vrans Van den Brandc als direk-
teut en cipier hadden begrepen 
wat van hen verwacht werd. Ze 
speelden hun « type » op voor
treffelijke wijze. Elvire De Prez 
was een betere (toneel-) dochter 
dan Herman Vink een (dito-) 
gevange was. En niet alleen de 
}hoffelijkheid dwingt ons tot dit 
oordeel I Naar onze mening was 
Herman Vink tegen de hoge ei
sen van zijn rol niet helemaal 
opgewassen. Hi] heeft het spel 
riiet voldoende los en natuurlijk 
kunnen brengen, en uit zijn 
tekst was zeker meer ie halen. 
Nu, en naar hel woord van de 
bijbel : « Hem zal veel worden 
vergeven omdat hij veel heeft 
bemind !"» 

De rest van de spelers licefl 
natuurlijk ook een deel van de 
bloemen verdiend I Bichard van 
Cauteren trof de juiste toon als 
koetsier. Jos Simons als gevan-
genisdokter en Jacques Aubertin 
als advokaat-franskiljon overdre

ven lüer en daar wel een beetje, 
maar ten slotte was het een 
klucht, en was die overdrijving 
er wel niet helemaal misplaatst. 

Een vergelijking mei « Slissen 
en Cesar» drong zich natuurlijk 
op. We menen echter dat deze 
niet helemaal in het voordcel 
van Jos Gevers' iverk uitvalt. 
Wij persoonlijk hebben liet siuk 
van vrijdagavond beter gevonden. 
Het is misschien een beetje min
der briljant en er zit zeker min
der vaart in dan in hel eerste, 
maar anderzijds is het geestiger 
en fijner bij de karaktertekening. 
Ah }iiiulje bij paaltje komt, dan 
kiezen ivij Jos Janssen ! 

KO-PRODUKTIE 
//(•/ « Paralclloprogramma » van 

zalcrdagavond werd door hel 
I laam.^e publiek met nogal ge
mengde gevoelens onihaald. De 
kommentaren zijn dan ook zeer 
uiteenlopend, en wierook moet 
men er doorgaans niet in zoeken. 
De kijker acht zich blijkbaar een 
beetje bedrogen, vooral omdat er 
van deze uitzending nogal een en 
onder verwacht werd. 

Het geheel deed zeer rommelig 
aan, en een eigenlijk verliaaltje 

icas in liet programma niet Ie be
speuren. Goede nummers (a Me-
cixelse kant en Delfts blauw n bv.) 
werden gevolgd door veel te veel 
minder goede, en dat alles werd 
omlijst door .herberg-praatjes van 
zeer bedenkelijke kwaliteit. Jcf 
Burm vertelde enkele akluele 
gcestigheden, maar met de rest 
zal wel geen kat zich hehlicn ge-
amuzeerd. 

Hel scenario en enkele num
mertjes droegen de handtekening 
van Willy van Hemerl. Er bestond 
zaterdagavond dan in elk geval 
een sterke wanverhouding lussen 
de kwaliteit van het maaksel en de 
vergoeding van de maker. Want 
] an Hemerl laat zich belalen, 
weet U, en niet met stukjes van 
vijftig centiemen l 

honkel Bob (Bob Davidse voor 
de volwassenen) is bij gelegen
heid een simpatieke vent, maar 
hij heeft in zijn leven vast en 
zeker beter nujnmers gebracht 
dan zijn « prestatie » tijdens deze 
ko-produktie. De omlijsting was 
trouwens van hetzelfde bedenke
lijke allooi. Daarbij geloven ive 
ook minder dat de jongens van 
l'rancis Bay de meest geschikte 
ploeg vormen om iets dergelijks 
te spelen. Dat ze het beste amn-

De oude Vrijster 

De Man van het Carlton Hotel 

DEZE WEEK 
OP VW SCHERM 

zemenls-orkest van West-Europa 
zijn, geloven we overigens ook al 
lang niet meer ! 

We zijn en tvc blijven voor
stander van elke samemvcrking 

tussen de twee delen van de Ne
derlandse stam, en ive vinden 
een gezamelijk TV-programma al
tijd een goed idee. Maar we zouden 
in de toekomst willen zien dal 
men te Bussum en ie Brussel de 
voorkeur geeft aan een ge.sprek 
op hoger (artistiek) niveau ! 

We heben echter een troost : 
zijn onze noorderburen met een 
slechte dunk van hun Vlaamse 
taalgcnoten naar bed gegaan, 
tuat ze van hun eigen mensen 
hebben meegedragen was beslist 
niet beier '. 

T.V.-PARADE 
Hel gtüolsle deel van de lezers 

zal zondagavond wel niet voor de 
kijkkast zijn gaan zitten. We kun
nen ons zo voorstellen dal een 
TV-scherm niet de ideale plaats 
is om een meer dan geslaagde 
landdag te vieren. Ze hoeven zich 
de gemiste TV-parade ten andeie 
niet zeer aan te trekken. Erg 
setiillerend u'as het niet ! 

Het hele programma ivas ei
genlijk niets anders dan de rond
reizende shoiv van de Harlem 
Globetrotters, en werd een paar 
iveken in het Brusselse sportpa
leis opgenomen. We zagen voor 
de zoveelste maal op de handen 
slaan, en voor de even zoveelste 
maal.... De lezer kent de reeks 
zeker uit hel hoofd ! 

De enige werkelijke attraktie in 
het programma waren de Ilarlem 

Globetrotters zelf. Handige jongens 
zijn het wel ! En in elk geval 
veel handiger dan de man, die 
bij de opname van de uitzending 
achter de kamera stond. Want 
schitterende prestaties leverde dte 
vent in geen geval I 

En waarschijnlijk is lüj een ver 
familie-lid van de kommentator 
bij het programma. Die bracht »r 
even tveinig van te recht I 

LANDDAG 
De ol^jekliviteit van de Vlaamse 

TV is op sommige ogenblikken 
een zeer bedenkelijke zaak. We 
nemen dat ding dan ook geregeld 
onder vuur. Dat verplicht ons 
echter een beetje wierook Ie 
zwaaien wanneer het bij gelegen
heid al eens anders is. 

En bij het film-verslag over de 
Landdag was het anders. Hier 
konden we ons eindelijk eens 
verheugen in een reeks beelden, 
die aan de kijker te zien gaven 
wat er te Asse in werjielijkheid 
ook ie zien was geweest. Dit dan 
in tegenstelling met hei nieuius 
lan 19 u op de radio. Daar wisten 
ze op dal ogenblik nog altijd niet 
wat er een tiental km builen de 
Brusselse stadsmuren aan de 
hand was. 

Een telefoontje gekregen, jon
gens ? 

Jvb 

• ZONDAG 
10.00 tot 11.00 : Eurovisie : Uitzen. 
dmg van een gemeensctiappelijke 
Piotestantse kerkdienst — 11 15 : 
tot 1210 ; Eurovisie : Uitzending 
van een plechtige Pinkstermis uit 
de Benedictijnerabdl] te Einsiedln 
— 15 00 : Voor boer en tuinder 
(landbouwmagazine) — 15 45 : Pa
norama — 16 15 ; De Heer woont 
boven (tilmschets van Herman Bol-
laert) — 16 35 : Klem, klein kleu-
terke — 17 00 tot 18 15 : ABD • 
Reportage van het internationaal 
Pmkstertornooi van de Rot-Weiss-
tennisvelden te Berlijn — 19.00 • 
Verkenners te Paard (Avonturen
film van Angio Zane) — 20 00 • 
TV-nieuws — 20 25 : Het manneke 
— 20 30 ; Speelfilm : Brigitte en 
<ie mannen (Ich heirate Herrn Di-
rektor) — 22 00 : Sportweekend — 
22 25 : De Duitse film : Op de 
vleugels van het beeld — 23 10 : 
Tweede nieuwsuitzending 

• MAANDAG 
15 00 : Eurovisie ' Reportage van 
de internationale atletiekwedstrij-
den «British Games» uit het Whi
te Citv-stadion te Londen — 17 00 
tot 17 50 . Ignatius van Loyola 
(film van Artur Muilen — 19 00 ' 
Tienerklanken — 19 30 Een zo-
mermorgen m Boekarest (stem
mingsbeeld) — 20 00 : TV.nieuws 
— 20 10 ABD Die Kaïsenn (Ope
rette van Leo Fall op een libretto 
van Jxilius Brammer en Alfred 
Grunwald) — 22 35 : Toneelmaga
zine — 23 O") Tweede nieuwsuit-
zerdmp 

• WOENSDAG 
15.00 tot 16 30 : Kom toch eens 
kijken (Opvoering van «Ondine« 
sprookjesspel naar een oude legen
de) — 19 00 • Mijn vriend 
Plicka {9e aflevering) — 19 30 • 
Tussen water en wind : Een tan
ker op kustvaart — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 . Het manneke — 
20 30 . Tweemaal drie m de zes 
(liedjesprogramma uit studio 6) — 
20 50 : Bonanza — 21 40 : Wegwij
zer (een programma voor mensen 
zoals gi] en Ik) — 22 25 : Tweede 
raeuwsuitzendmg. 

a DONDERDAG 
19 00 Tienerklanken - - 19 30 . 
Arena — 20 00 : TV-nieuws — 
20 30 • Goud in Nevada (filmëvo-
catie) - 20 40 • Xantippe en So
crates (animatiefilm) — 21 00 ; Ik 
herinner me mama (TV-spel door 
John van Druten) — 22 40 : Twee. 
Üe nieuwsultzendmK 

,Slissen bouwl , in K.V.S 

VRIJDAG 

• DiNSDAG 
19 00 • Gastprogramma . De libe
rale gedachte en actie — 19 30 
Internationaal jeugdmagazine — 
20 00 TV-nieuws ~ 20 30 : Zigeu
ners zoeken een land (documentair 
programma) — 2105 : Eurovisie : 
Wereldbeker voetbal 1962 In Chili 
— 22 40 : Tweede nieuwsuitzen
ding 

19 00 Gastprogramma : Het vrije 
woord — 19 30 : Penelope — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Het manneke 
— 20 30 Jessy (filmreportagc 
over wederaanpassing van spas
tisch verlamde kinderen i — 2110 
Eurovisie . Wereldbeker voetbal 
1962 in Chili - 22 30 . Premiere 
(filmnieuws en nieuwe films) — 
23 15 • Tweede nieuwsuitzending. 

a ZATERDAG 
17 00 tot 18 30 Kom toch eens 
kijken ; Wedeiuitzending van het 
jeugdprogramma van 13 juni — 
19 cio : Religieus programma — 
19 30 • Echo — 20 00 • TV-nieuws 
— 20 30 : Beelden spraken 2100 • 
NTS : Zaterdagavondakkoorden (A-
musementsprogramma uit Treslong 
te Hillegom) — 22.00 : Hongkong 
(politlefeullleton) — 22 45 : Twee
de nieuwsuitzending. 

Al s We « S l i s s e n b o u w t » , 
h e t A n t w e r p s e b l i j spe l v a n 
Jos G e v e r s e n J e r o o m V e r 
t e n , m o e t e n b e o o r d e l e n 
m e t d e m a a t s t a f d ie v o o r 
b u i t e n l a n d s e s t u k k e n g e 
bru ike l i jk is , d a n m o e t e n 
w e to t o n z e sp i j t v e r k l a 
r e n d a t h e t e e n masfer 
b e e s t j e is . 

Z i jn w e breder , o m d a t 
h e t e e n V l a a m s w e r k b e 
tref t , ( e e n v e r k e e r d e m e 
t o d e !) k o m e n we t o t h e t 
bes lu i t d a t d e e e r s t e t w e e 
b e d r i j v e n ( e e n v e r v o l g o p 
« S l i s s e n e n Cesar ») w e l 
i e t s b e v a t t e n , v o o r a l d a n 
op f o l k l o r i s t i s d h g e b i e d 
e n w a t de t i p e r i n g e n b e 
t r e f t e n d a t ze d e t o e 
s c h o u w e r , door e e n p a a r 
k o d d i g e s i t u a t i e s e n p e r 
s o n a g e s , vo lkse h u m o r e n 
ta l v a n w o o r d s p e l i n g e n 
a a n 't l a c h e n b r e n g e n — 
e n d a t h e t d e r d e bedri j f 
g e r u s t k a n g e s c h r a p t 
w o r d e n z o n d e r a a n h e t 
g e h e e l t e s c h a d e n . D i t d e r 
d e bedr i j f i s i n d e r d a a d 
s l e c h t s b a l l a s t e n a a n v u l -

se l e n z o r g t ervoor d a t d e 
v e r t o n i n g v a l t a l s e e n 
b a k s t e e n ! D a a r b i j k o m t 
n o g d a t i n d i t l a a t s t e b e 
drijf voor m e e r d a n de 
h e l f t in 't F r a n s g e s p r o k e n 
e n g e z o n g e n w o r d t ! H e t 
p l e z i e r i g e e n h e t n o o d z a 
k e l i j k e h i e r v a n o n t s n a p * 
o n s v o l k o m e n ! 

D e rol v a n Cesar , d i e ir: 
« S l i s s e n e n C e s a r » b i j n a 
e v e n b e l a n g r i j k is a l s d e 
ze v a n S l i s s e n , w e r d in 
« S l i s s e n b o u w t », v e r 
w a a r l o o s d : C e s a r is n i e t 
m e e r d a n e e n der ta l r i jke 
b i j f i g u r e n , z o d a t e e n groOc 
g e d e e l t e v a n de p i t t i g e 
d i a l o g e n t u s s e n d e t w e e 
v r i e n d e n u i t h e t e e r s t e 
werk v e r l o r e n is g e g a a n . 

A n t o n P e t e r s s p e e l t S l i s 
s e n m e t o v e r t u i g i n g e» 
d r a a g t h e t s tuk , a l h o e w e . 
bij d e p r e m i è r e n o g n i e t 
a l l e s v l o t v a n s t a p e l l i ep . 
J a n R e u s s e n s is z i j n b o e 
z e m v r i e n d C e s a r : h i j 
k r i j g t n i e t d i k w i j l s d e g e 
l e g e n h e i d z i j n d r o g e h u 
m o r t e n b e s t e t e g e v e n . 

Er is v e r d e r e e n g r o t e 
b e z e t t i n g , w a a r u i t n i e 

m a n d z i c h s p e c i a a l w e e t 
t e o n d e r s c h e i d e n : a l l e n 
d o e n p l i c h t g e t r o u w h u n 
werk . 

J.V. 
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SPRONG IN HET ONBEKENDE 
IVTA samen de reeks art ikelen te hebben doorworste ld , gïj 

me t ze te lezen, ik met ze te schrijven, word t nu 
het beloofde s lo takkoord geblazen. 
Zoa l s u wee t we rd het m a m m o e t o n t w e r p der fiskale her
vo rming eindelijk met zijn 8 8 art ikelen door de kamer
kommiss ie van financiën afgehandeld. De minis ter heeft 
nog altijd een f lauwe hoop dat zijn he rvo rming v a n 1 ja
nuar i 1963 af zal k u n n e n toegepast worden (zoals het 
s teeds in zijn bedoeling heeft ge l egen ) . H e t wet geworden 
on twerp zou dan gelden voor het dienstjaar 1 963 op de 
inkomsten van het jaar 1962. De deskundigen h o u d e n 
zulks echter technisch gezien voor onmogeli jk. Inderdaad 
moe ten de kamer zelf, de senaatskommiss ie van finan
ciën en de senaat h u n woordje nog spreken. E n zelfs de 
senaa tskommiss ie van justi t ie heeft la ten we ten dat ook 
zij haar wijsneus in het on twerp wil s t e k e n . . . 

Vermits nu het drukken 
der belastingaangifteformu
lieren begint vanaf augustus, 
moet het volledig ontwerp 
goedgekeurd zijn voor het 
zogenaamde « parlementair 
reces », dat begint op 15 ju
li 1962. Ge ziet van hier hoe 
de waardige senatoren zou
den dienen opgejaagd als ko
nijnen ! De gedachte alleen 
reeds doet hen huiveren ! 

werkzaamheden ! De liberaal 
Declercq noemde het een 
kaakslag voor het prestige 
van onze instellingen... Ei
genaardig dat bij Ganshof 
steeds een kaakslag hoort... 

Indien dus naar alle waar
schijnlijkheid het wetsont
werp niet wordt goegekeurd 
vanaf 1.1.63; maar wel pas 
vanaf 1.1.64, moet er een 
nieuwe wet worden gestemd 
in verband met de kadas
trale perekwatie ! Zoals we 
vroeger reeds schreven, is 
deze wet immers slechts een 
tussenontwerp, waarop de 
hervorming moet aansluiten. 
Er dienen noodzakelijke aan
passingen van de kadastrale 

Het maximum van 250.000 
P, boven hetwelk geen ver
minderingen worden toege
staan wegens gezinslasten, 
wordt verhoogd met 25.000 F 
per persoon van kinderen 
ten laste. 

Nopens de belastingscha
len voor vennootschappen : 

Het percentage van 30 % 
wordt verminderd tot 25 % 
voor de niet-uitgekeerde 
winsten onder het miljoen. 

De Belastingrsschalen : 
(Natuui-lljke personen) 

Voor de belastingplichtigen 
wier belastbaar inkomen 
160.000 F niet te boven gaat 
bedraagt de globale belas-

ROND DE FISKALE HERVORMING 
( I X E N S L O T ) 

Van opjagen gesproken : 
de Raad van State, die zoals 
zulks gebruikelijk is, het ont
werp in het begin te onder-
ïoeken kreeg, is nauwelijks 
tot art. 60 geraakt. De art i
kelen 61 tot en met 88, of een 
derde, werden dus niet eens 

nagezien op hun grondwet
telijkheid of hun taaizuiver
heid ! 

Van de andere kant heeft 
de kommissie Ganshof van 
der Meersch, belast met de 
studie van de fiskale hervor
ming, geweigerd nog langer 
te zetelen, omdat toch geen 
rekening wordt gehouden 
met het resultaat van haar 

Gauivdieven aan het werk 

W a t brengt ons de (( Sprong in het onbekende )) ! 

R A D I O - T E L E V I S I E 
Alle grote merken : Loëwe-Opta - Siera - Phil ips - enz. 

E L E K T R I S C H E K E U K E N T O E S T E L L E N 
Wasmachienes - Zwierders - Mixers - Frigos enz. 
Hoover - Miele - .'\EG - Bauknecht - enz. 

Z . D E M O N I E - L A S O E N 
Mark ts t raa t 4 8 - Tel . 7 1 L 5 6 - Maldegem 

Vriendelijk aanbevolen — zeer speciale prijzen voor de 
lezers van « De Volksunie ». 

perekwatie doorgevoerd als 
de minister die aansluiting 
zal missen... Hetgeen de 
zaak er natuurlijk niet een
voudiger op maakt ! 

Na zeer vermoeiende en 
extra-verlengde zittingen der 
kommissie, beleefde deze 
haar laatste stuiptrekkingen, 
zoals de Standaard het on
eerbiedig noemt. Enkele be
langrijke wijzigingen werden 
aangenomen na uiterst ver
warde diskussies, indienin
gen, tei'ugtrekkingen en 
overnemingen van amende
menten. Belangrijk voor wat 
de praktische belastingdruk 
aangaat, maar niet voor wat 
de hoofdprincipes der her
vorming betreft. Zij zijn : 

Nopens de onroerende 
voorheffing : 

Het kadastraal inkomen 
van huizen, bewoond door 
hun eigenaar, wordt slechts 
voor 1 3 in de globalizering 
der inkomsten begrepen, met 
vrijstellingsminima v a n 
6.000, 8.000 en 12.000 F, en 
maxima van 7.500, 11.000 en 
20.000 F volgens de kategorie 
der gemeenten. Bij die som
men dient 1.000 F gevoegd 
per persoon ten laste. 

Nopens de roerende voor
heffing : 

De inkomsten uit spaar
boekjes worden vrijgesteld 
ten belope van 1.500 F in
tresten, terwijl op de vol
gende 1.500 F slechts de helft 
der voorheffing, hetzij 7,5 % 
wordt toegepast. 

De inkomsten van aande
len in koöperatieven worden 
vrijgesteld tot 100 F. 

Nopens de belastingscha
len voor natuurlijke perso
nen : 

Zefelfabriek 
Boterberg 

LEDEZUDE LEDE 

Alleenverdeler 

Engel & C° 
Eigen produkf ie 

Ui tgebreid gamma 
Aan huis geleverd 

Prospektu» 
op verzoek 

TEL (053) 225.60 

Voor leden 
en abonnees 

Volksunie 
20 % KORTING 

t ing : 300 tot 28.300 F vol
gens een schaal die bij Ko
ninklijk Besluit zal worden 
vastgesteld. 

Er dient opgemerkt dat de 
in aanmerking te nemen ba
sis het globaal inkomen is 
en niet enkel het bedrijfsin-
komen van voorheen; boven
dien zijn de belastingen niet 
meer afgetrokken ! 

Voor de belastingschuldi
gen wier belastbaar inkomen 
de 160.000 F te boven gaat zal 
de belasting worden bepaald 
als volgt : 

27,5 % voor de schijf van 
160.000 F tot 200.000 F. 

30 % van 200 000 F tot 
300.000 F. 

35 % van 300,000 F tot 
400.000 F. 

37,5 % van 400.000 F tot 
500.000 F. 

40 % van 500.000 F tot 
750.000 F. 

42,5 % van 750.000 F tot 1 
miljoen F. 

45 % van 1 miljoen F tot 
3 miljoen F. 

50 % van 3 tot 5 miljoen 
F. 

55 % voor de inkomsten
schijf boven de 5 miljoen F. 

In geen geval zal de tota
le belasting 50 % van het be
lastbaar inkomen mogen 
overtreffen. Voor de vermin
deringen wegens gezinslasten 
verwijzen wij naar onze be
spreking van het 4de grond
beginsel • de familiale aan

passing. Zelfde opmerking 
geldt voor de bedragen der 
vrijgestelde minima. Het ge
deelte der belasting dat slaat 
op winsten of baten zal, zo
als in het huidige stelsel, ver
hoogd worden met 20 % voor 
zover geen voorafbetaling 
gebeurde. 

Wij herinneren er nog aan 
dat op deze globale belasting 
worden aangezuiverd : 

a) uit hoofde van onroe
rende voorheffing : 15 % van 
het kadastraal inkomen dat 
in de belastbare inkomsten 
werd begrepen; 

b) uit hoofde van roeren
de voorheffing : het bedrag 
van de belasting der ven
nootschappen dat als voor
heffing geldt voor aandeel
houders of vennoten; de roe
rende voorheffing van 15 %; 
de gebeurlijke bijkomende 
voorheffing (controlevoor
heffing) van insgelijks 15 %. 

c) de bedrijfsvoorheffing : 
de aan de bron ingehouden 
belasting op wedden en lo
nen. 

De gebeurlijke overschot
ten van a en b zijn zoals ge
meld niet terugbetaalbaar; 
de te veel aan de bron inge
houden belasting wel. 

Belastingschalen voor ven
nootschappen • 

30 % op de al dan niet uit
gekeerde winsten 

35 % voor het deel van de 
gereserveerde winsten dat 
de vijf miljoen te boven 
gaat. 

25 %voor het deel van de 
gereserveerde winsten dat 
beneden het miljoen blijft. 

Een allerlaatste meditatie 
(behoudens gebeurlijk later 
kommentaar op wijzigingen 
door parlement) ; zou men 
de verbeteringen van het 
ontwerp niet hebben kunnen 
inlassen in de bestaande 
wetgeving ? Zulks betekent 
toch een enorme vereenvou-
riging zowel voor schatplich-
tigen als voor administratie, 
die, voor wat het departe
ment van financiën aangaat, 
ook nu heus wel weet hoe 
haar tijd te doden. 

Hoe reageren de binnen
landse investeerders op de 
onzekere sprong ? Want het 
is zeker dat de hervorming 
nog voor ze wet is, een gro
te invloed uitoefent op de 
nationale ekontimie. Laat ons 
er het beste van hopen, 
maar o.i. is er geen reden tot 
blij gejuich .. S.T. 

jüiloss 

Wathenlmtn 
Sehl 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIM-AC 
WACHEfclHEIM A.D.WEINSTRASSE 

FIjNKOST p.v.b.a. 
ANTWERPEN 

POTHOEKSTRAAT, 142 

T H . (03) 35.38.54 
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DRIEST EN 
DE VOLKSo. 

i) 
E strijd rond de 

wetsontwerpen Gilson wordt heviger. 

Hij zal trouwens in de liomende 
maanden nog bitsiger worden. 

Tegenover de franstaligen, die in 
hun ongerustheid omtrent de blijven
de ondergeschiktheid van Vlaanderen 
met de wetsontwerpen Gilson vlug 
vlug proberen hun slag te slaan, 
groeit de Vlaamse afweer, groeit de 
Vlaamse woede, groeit de Vlaamse 
verbetenheid. 

Het Vlaams Aktieliomitee heeft voor 
21 oktober een tweede opmars naar 
Brussel aangekondigd. Wij kunnen 
hen daarvoor slechts gelukwensen. De 
Vlaams nationalisten zullen er zijn. 
Het dubbele aantal van vorig jaar. 
Onze Antwerpse vrienden die vorige 
maal 40 bussen vulden, hebben er nu 
reeds 80 besproken. En Antwerpen 
zal niet alleen zijn. Wij weten waar
om het gaat. Wij kunnen alleen maar 
hopen dat de kleurflaminganten het 
thans eveneens weten. 

Want dit wordt hoog tijd nu on
ze franstalige landgenoten de laatste 
remmen van hun imperialistische 
wellust losgegooid hebben. 

H ET is goed dat het 
Aktiekomitee nog eens beklemtoond 
heeft dat het zich niet neerlegt bij ' t 
eerste wetsontwerp Gilson, maar zal 
blijven voortvechten voor een recht
vaardige en juiste taalgrensregeling. 
Het aktiekomitee verklaarde immers 
dat het zal ijveren om een aantal 
leemt» n recht te zetten. Het betreft, 
het terugwinnen voor Vlaanderen met 
volledig nederlandstalig regime van 
ten onrechte overgehevelde Vlaam
se g omeenten en gehuchten uit de 
stref'k van Komen-Moeskroen; het 
terugwinnen van Edingen en omlig
gende Vlaamse gemeenten en gehuch
ten; de aansluiting van Landen bij 
Limburg i.p.v. bij Brabant; de uit
schakeling van de tegemoetkomingen 
in tal van Vlaamse gemeenten langs-
heen de taalgrens en o.m. te Ronse. 

Een volwaardige volksgemeenschap 
kan niet anders praten. 

ET haar stelling
neming betreffende de streek van 
Edingen en de Vlaamse gehuchten in 
de streek van Komen-Moeskroen 
heeft het aktiekomitee eens te meer 
de legende van volksvertegenwoordi
ger Verroken het hoofd ingedrukt 
als zou hij, Jan Verroken, er het ma
ximum uitgehaald hebben. 

Wij hebben het immers in de se
naatskommissie beleefd dat daar 
waar de stemming voor het behoud 
van de Voerstreek bij Luik beant
woord werd door het behoud van Ko
men-Moeskroen bij West-Vlaanderen, 
een reeks franstalige senatoien een 
paar uur later reeds bakzeil haalden. 
De streek Komen-Moeskroen telt 
75.000 inwoners, de Voerslreek 5.000. 

Edingen, Mark en Kokijane waren 
gemakkelijk te redden. Verroken 
diende slechts te steunen op de kom
missie Harmei. Hij verkoos echter toe 
te geven aan de franstaligen om een 
zo groot mogelijke meerderheid te 
behalen ! 

Wat de gemeente Houtem, Komen-
ten-Briel en andere Vlaamse gehuch
ten in de streek van Moeskroen be
treft schreef «Het Volk» zelf een paar 
dagen na de stemming in de Kamer 
dat door onderlinge afspraak deze ge
meente en deze gehuchten konden 
gered worden. 

AT de strijdende 
franstaligen imperialisten zijn, eks-
tremisten, onhandelbaren was steeds 
onze stelling. Wij kennen ze. 

Vergeleken bij hen steken de zoge
heten Vlaamse ekstremisten af door 
hun gematigdheid. 

Wij hebben dit reeds jarenlang ge
schreven. Het hielp niet. Zolang de 
Vlaamse kleurpolitiekers steeds maar 
opnieuw toegaven aan hun fransta
lige partijgenoten, hoorden wij de 
stoute jongens te blijven. 

Nu de Vlaamse openbare mening 
er echter meer dan de buik van vol 
heeft, gaat deze ballon niet langer 
op. Nu komen dan ook de jammer
klachten los over de franstalige par
tijgenoten. 

Wij schrijven uit het hoofdartikel 
van Schildwacht « Taalgrensontwerp 

door Senaatscommssie... met een 
amendement » uit « Het Volk » van 
vorige woensdag, 6 dezer, volgend ge
deelte over : 

« Maar er is uit het debat in de 
commissie een andere en zeer belang
rijke les te trekken en deze les ach
ten wij belangrijker dan de rest op 
het ogenblik. 

Die les is de totale onverdraag
zaamheid, waarvan de Waalse rech
terzijde heeft blijk gegeven (met in
begrip van de franstalige Brusse
laars). 

door Vu.7i/c»Kff<yUM€H, 

Het woord « onverdraagzaamheid » 
is werkelijk onvoedoende; de Waalse 
rechterzijde, gans en geheel, heeft in 
de commissie blijk gegeven van een 
kwaadwilligheid, die zonder voor
gaande is in onze politieke geschie
denis en die werkelijk een nieuw feit 
daarstelt, waarvan de gevolgen niet 
te overzien zijn ». 

H IER spreekt een 
Vlaams C.V.P. senator over zijn 
franstalige collega's. Het woord on
verdraagzaamheid is te zacht, het is 
kwaadwilligheid ! 

Voor ons is dit geen nieuws. Het is 
reeds 132 jaar zo. De rassenwaan van 
het franstalig Herrenvolk duldt in 
Vlaanderen niets anders dan slaven. 
Het verwondert ons alleen maar dat 
de kleurflaminganten nu pas de ogen 
opentrekken. Zij ontwaken waarach
tig uit een meer dan honderdjarige 
slaap. 

Van die onverdraagzaamheid, van 
die kwaadwilligheid heeft de heer 
Jan Verroken anders in de kamer
kommissie geen last gehad. Hij kreeg 
een grote meerderheid. Want hij 
deelde een Vlaamse stad. Vlaamse ge
meenten en Vlaamse gehuchten uit 
onder het motto « Soyons bon prin
ce ». 

Hij vond de franstaligen helemaal 
niet onverdraagzaam ! 

ELK bedrog de 
Vlaamsgezinde C.V.P.-ers in voorraad 
hebben blijkt uit de woorden van de 
C.V.P. voorzitter Van den Boeynants 
te St. Genesius-Rode. 

Wij halen ze aan uit « De Stan
daard » van vorige woensdag. 

« Tot de Vlamingen zegde spreker: 
diegenen die u voorhouden alle faci
liteiten te weigeren willen u mislei
den en misbruik maken van uw trouw 
aan eigen aard. Wel is het waar dat 
de Vlamingen nooit en nergens faci
liteiten hebben bekomen in ons land, 
maar dat is het verleden en allen 
moeten wij het oog gericht houden op 
de toekomst. De C.V.P. is in elk geval 
voorstander van zeer ruime facilitei
ten voor de franssprekenden ». 

V.d.B. die spreekt over « trouw aan 
eigen aard » is een toppunt. Wij me
nen toch dat zijn ouders Vlamingen 
waren. 

En dan die de Vlamingen die wel 
bedrogen werden in het verleden, 
maar gekoesterd zullen worden in de 
toekomst. Goddelijk, doodeenvoudig ! 
Hoe die koestering er zal uitzien le
zen wij in het artikel van Schild
wacht. 

En die C.V.P. voorstander van zeer 
ruime faciliteiten. 

Op 21 oktober marsjeren we op
nieuw door Brussel tegen die tege
moetkomingen. Zullen er weer 50 
Vlaamse C.V.P.-ers mee opmarche
ren ? 

Om nadien in het parlement de 
tegemoetkomingen goed te keuren ? 

Fantastisch deze hoeders van de 
christelijke moraal ! 

Even geweldig als de flamingan-
tische socialistisrhe burgemeester van 
Zoventem, senator Trappeniers, die 
zelf tegemoetkomingen vraagt voor 
zijn gemeente. 

En zegge dat er nog steeds ouder
wetse flaminganten bestaan die voor 
hen kiezen. 

Tot waar folklorististhe aanhanke
lijkheid leiden kan. 

Maar ja, Trappeniers krijgt dan 
toch nog een zetel van zijn partij , 
wat altijd meer is dan de Vlamin
gen in de Brusselse P.V.V. 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
wan^... 
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Maximum komfort voor min imum kost 

! H e t beste middel o m • 
• snel rijk te worden : 
• is een biljet v a n de • 
• • 

rWKAANSK j 
li/lERIJ i 

: • 
i H e t kost slechts • 
• • 

• enkele franken : 
: en k a n to t S 
m • 

• 5 miljoen opbrengen , • 
• • 
• • 

• Trekking v.d. 8ste tranche i 
[ Za te rdag 16 juni « 
: te Izegem. s 
: -k i 
! " Per Biljet 100 F • 
: Per Tiendebiljet 11 F • 

en 

d e CENTf^ALE LUCHrVEFÏWAfïNIMCi 
MET SlERTEGEL<OVEN 
I ^ O M S f N ^ T ^ r M E T O P E N H A A » D 

(Duitse sisteem» 
Natuurlijke • of geforceerde luchtclrculatla 
Brandstof , mazout, kolen. gas. 

Spaarzaam dooi lager brandstofverbruik 
Betrouwbaar 

,, . gezellige Huiselijke sfeer 
IIP modernste en meest verspreide verwarmlns tn het baltenland I nvak p V b a. • Antwerpen 

Markgravelel 150 . Tel. 38.43.ST 
Dokamentatle en stndie cmtls 

•V aanvraas. 

VENETIAANSE BUNDEN 
Ze scheppen een aangename aimosieer, laien toe de 
lichtsterkte te regelen en beschermen Uw meubels en 
tapijten tegen de nadelige gevolgen van te sterke zon-

Bij 't merk «SOMBRILLA-FLEX» werden de touwen voor 
het op- en neerlaten en het schuinstellen der strippen 
thans vervangen door één loshangende stang met zwen
gel (gebreveteerd model), die toelaat alle bewegingen in 
één handomdraai uit te voeren, wat praktischer is en de 
slijtage van de touwen vermindert. 
Volledig afwasbaar en leverbaar in verscheidene pastel
tinten. U koopt rechtstreeks in de fah-'-»' 

m êt Zmm 


