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Het Komitee voor de Landdag 

spreekt langs deze weg zijn 

dank uit aan het adres van 

al diegenen die door hun op

komst of hun werking heb

ben bijgedragen tot het wel

slagen van de Landdag. 

D. Deconick 

RING OEIT MET 
Tussenkomst Mr Van der Eist 
Tijdens de a lgemene bepreking van de fiskale hervorming 
in de K a m e r heeft Mr. V a n der Eist, als gemandateerd 
spreker van de Volksuniefrakt ie , scherpe kritiek uitge
bracht op de regeringspolitiek inzake de fiskale hervor
ming . Spreker begon zijn rede met te v/ijzen op het zeer 
groot be lang van de fiskale he rvorming voor het land. 
Sedert het on ts taan van de Belgiche Staat in 1830 is er 
slechts éénmaal een grondige fiskale hervorming doorge
voerd geweest , in 1919. De fiskale w^etgeving is onge
twijfeld zeer ingewikkeld gev/orden en een herziening 
drong zich sedert lang op. Doch men moe t met veel om
zichtigheid te werk gaan, omdat de mogelijke gevolgen op 
sociaal en ekonomisch gebied van een te radikale her
vorming niet te overzien zijn. 

De terugslag van de belas-
tingspoUtiek op de volks
huishouding is zeer groot : 
er gaat een invloed van uit 
op de Ionen en prijzen, op 
het spaarvermogen, de be-
zitsvormmg, de investerin

gen, enz . Het is daarbij 
simplistisch geen rekening te 
houden met het gekende af-
wentelingsverschijnsel, dat 
voor gevolg heeft dat hij die 
te zwaar belast wordt de be
lastingsdruk poogt af te wen-

I 

Mr. Van der Eist heeft bij de Kamer twee wets
voorstellen ingediend. Een eerste herneemt het wets
voorstel dat hij reeds in 1959 ingediend had en strekt 
er toe aan diegenen die door de repressie getroffen 
werden recht op oorlogsschade toe te kennen door een 
wijziging van de wetgeving op de oorlogsschade. 

In de memorie van toelichting wordt herinnerd 
aan de belofte in de regeringsverklaring om deze 
wetgeving te milderen, belofte die tot nu toe niet 
gehouden werd. Ook wordt het probleem duidelijk en 
principieel gesteld : de beroving van het recht op 
oorlogsschade was een nieuwe, supplementaire en wil
lekeurige straf. 

Deze maatregel was in strijd met de Rechten 
van de Mens en in de toepassing uitermate onbillijk. 
De volledige opheffing van deze uitzonderingsmaat
regel wordt voorgesteld, met heropening van de ter
mijn om een aanvraag in te dienen. 

Wetsvoorstellen 
Het tweede wetsvoorstel heeft tot doel aan alle 

oudstrijders en burgerlijke oorlogsslachtoffers die be
roofd werden van hun pensioen of vergoeding omdat 
zij veroordeeld werden of van hun rechten beroofd 
wegens incivisme, hun recht op pensioen of vergoe
ding terug te geven. In de memorie van toelichting 
wordt gewezen op het onmenselijk karakter van een 
uitzonderingswetgeving waardoor oorlogsverminkten 
en invalieden, die dikwijls niet in staat zijn in hun 
levensonderhoud te voorzien, in de diepste ellende ge
dompeld werden. 

De indiener van dit wetsvoorstel acht het hoog
dringend dat 'n einde gesteld wordt aan deze toestand. 

De goedkeuring van deze twee wetsvoorstellen 
zou een stap zijn in de richting van de likwidatie van 
de gevolgen der repressie. Het is waarachtig niet fe 
vroeg. Wat zal de houding zijn van de andere partijen? 

I i v--Jtale) knollen kunnen niet opgelapt wo'-'lpn 

telen door prijsverhoging of 
aanspraak op loonsverhoging 
of anderszins. 

Ten overstaan van het 
groot belang van een fiskale 

1961 door het parlement 
moest gestemd worden. 

In feite werd dit wetsont
werp, na vele discussies in 
de schoot van de regering, 
pas in januari 1962 inge-

aio ^o ijeid,..iijii wetsontwerp. 
Dit volstond evenwel voor 
een vernietigende kritiek die 
voor de regering beschamend 
moet geacht worden. Van al
le zijden kwam overigens de 

DK FISKALE HERVORMING 
EEN AVOISTUVR 

hervorming achtte spreker 
de handelwijze van de rege
ring ongehoord lichtzinnig. 
Hij wees er op dat in de re
geringsverklaring aangekon
digd werd dat de regering 
onverwijld een wetsontwerp 
zou indienen dat voor einde 

diend. Na zelf maanden te 
hebben verloren eist& de re
gering van de Raad van Sta
te een advies binnen een zo 
korte termijn, dat de Raad 
van State verklaarde slechts 
« een vluchtig onderzoek » te 
hebben kunnen wijden aan 

kritiek los. De C.V.P., waar
van de leiding en de minis
ters het wetsontwerp goed
gekeurd hadden, verklaarde 
nu dat het onaanvaardbaar 
was en op 26 punten moest 

(zie verder blz 12) 

Zondag 1 juli 1962 
Voormiddag van het zangfeest te 10 uur 30 in 

FEESTZAAL MAJESTIC 
Carnotstrat 90 Antwerpen 

YOLKSYERGADERING 
gevolgd door MASSALE OPTOCHT 



•DE VOLKSUNlk 

WERVIK 

Beste Vi lenden 

Met genoegen las ik m de Volks
unie uw aitikel ovei de gebiekkige 
taalgrens Inderdaad geor^kkig 
en weer nadelig voor ons Vlamin
gen ' Ik zelf woon op een kilome
ter van Komen en ken de toestan
den daar zeer goed De kaart waar
op U de huidige taalgrens aan
toonde en ook de door U voorop
gestelde werkelijke, grens afba
kende toont duidelijk aan dat de 
Vlamingen uit die dorpen en ge
huchten bij de neus werden geno
men 

Toen In het begin van de taai-
on werpen m de bladen een kaart
je verscheen ik bewaa de het nog 
verheugden de mensen van Ko 
men Kruiseik ei zich over dat ze 
bi] Vlaanderen zouden b ijven 
•wat heel noimaal was Kiuiseik is 
een gehucht dat zien over drie ge. 
meenten uitsttekt Het biezonder 
sie deel ligt op Wei-vik Daar be
vinden zich een lagere stedelijke 
jongensschool en een vrije lagere 
meisjesscnool Ook de kerk bevindt 
zich op Wei V ik Alles natuui ijk 
eentahg Nederlands Het tweede 
deel van Kniiaeik ligt op Geluveld 
en het derde dan op Komen 
Ki uiseik is uits uitend een land
bouw gehucht 65 % zijn boei-^n 
enkele zelfstandigen en veider 
grensaibeideis Dit gehucht is voor 
100 % Vlaams ook het deel van 
Komen dat echter helemaal op 
Weivik is aangewezen 

Onderaan Kiuiseik en tegen 
Weivik aanleunend hebben we 
een gehucht « Ten Bnelen » dat 
ook giotendeels uit landbouweis 
en grensarbeideis bestaat Ook 
daar zijn de mensen voor zeker 
95 % Vlamingen De scholen zijn 
er echter fianstalig De meeste 
mensen kennen er ook een mond
vol Frans of zogezegd Fians Half 
Jn Wervik geschoven ligt het Ko-
mense gehucht « Godshuis » het 
strekt zich uit tot aan het « Colle
ge St Henri » 

Daai heett de ligging van het 
Ko lege enige invloed Men spieekt 
er gpwoonlijk Frans alhoewel de 
mens 'n ook het Vlaams machtig 
znn Meer naai Weivik toe s al
les Vlaams Geen wonder ook de 
meeste mwoneis van die wijk zijn 
Weivikenaren die daar zijn gaan 
wonen wegens de nabijheid van 
het stadcentium van Wervik 

De bevolking van het « Gods-
hu s » IS vooral op Wervik aange
wezen Men gaat er naar de mis 
In Wervik komt er zijn boodschap
pen doen enz Daai zijn o a twee 
Meine Vlaamse ondernemingen 
gevestigd, een wasserij en een 
soephandel die een vooi beeld zijn 
vooi talujke ondernemingen uit 
Wervii? 

Ook de wijken « Keicntje » en 
de « Vijfwegen » hebben een 
hoofdzakelijk Vlaams kaïakter 

Trekt U dit alles van Komen af 
en maakt U de slotsom dan b'ijft 
er van Komen nog slechts het 
Centrum over waai F ians gespro
ken wordt en waar men U m het 
Nederlands te woord staat mdien 
U er om verzoekt 

Niettegenstaande alles blijft 
Komen een eentahg Pianse stad 
H o e d a t ' Wel eenvoudig doof de 
vel valste talen telling van 1947 Ge-
persioneeide gendarmes en poli
tieagenten werden op de boeien 
afgestuurd die zich van dat alles 
niet veel aantrekken De lieten de 
tellers zelf de formulieren invul 
len met als gevolg dat ze als fians-
sprekend ingevuld werden We ho
ren hier vee) dergeliike feiten 

D B - Weivik 

Nieuw tlefoonnummer \ an de 
redaktie . 13 48 98 

KONiNGSLO 

Geachte Redaktie, 

In uw weekblad gelezen dat Du-
vieusdit en Verse een wetsvooistel 
ingediend hebben om zekeie ge
huchten waaionaei Konings o 
(waaivan Het Vooi, ofte Beauval 
pour les dames, slechts een wijk 
IS) bij Brussel m te lijven 

In -jcherpe tegenstelling dus 
me : de houding van de Viaamse 
C V P ers die er zich telkens « bij 
neei leggen » (eens zal de vloer al 
die logge lijven niet meer kunnen 
diagen en zullen ze er doorvallen), 
schijnen de fiansta ' igen niets van 
hun agiessiviteit verloren te heb 
ben 

Veiwende KinaerLn ais ze zijn 
hebben ZP zich een veitiouwd '^tuk 
speelgoed uit d" handen zien ne
men — de talentellmg — en kijken 
ze nu uit naar nieuw 

De fianstaligen EISEN In heel 
die gesciiiedenis is er iets dat niet 
gaat WIJ zijn de bedrogenen de 
bestolenen Wij zouden de gemeen
ten en gehuchten moeten teiug ei
sen die men ono afgenomen heeft 
door middel van « talentelungen » 
die niets andeis geweest zijn dan 
de uitmg van het lecht van de 
steikste en minder met de norma
le werking van parlementaire in
stellingen te zien hebben dan wel 
met een toestand geschapen in 
ooilogstijd waai eveneens enkel 
de macht de dooi slag geeft 

Het lijdt geen twijfel dat de 
« Vlaamse rechte'zijd* » van de 
C V P andeimaal beieid zal zijn 
te plooien voor de eisen van de 
franstaligen en enkele gehuchten 
« met t^teike mwijkmg » op te of-
feien « De Standaard » heeft 
reeds maanden geleden tot 2 a 3 
maal toe pi oef ballonnetjes in die 
zm opgelaten (wat door mij maa ï 
matig gewaaideerd werd weshalve 
ik mijn abonnement op die kiant 
opgezegd heb) 

Om het wiakke unitai ie schip 
nog een tijdje tussen de klippen 
te laten vooi tsukkelen zal de 
reeds legendarisch gewoiden 
« '•echterzijde » een gesjacher met 
Vlaams grondgebied rond Biu^sel 
gaan beginnen 

De houding die alle bewuste 
Vlamingen hier moeten a a n n e n e n 
is klaar geen vieikanta metei 
meer HALT aan de vei pestende 
Brusselse olievlek (voor wie m de 
1 andgemeenten woont is «veipes
tend » geen ijdel woid) HALT 
aan de dwaze eisen der f iansta 
ligen, eisen die een bespotting zijn 
van het recht op zelfbeschikking 
der volken (ook bij ons woidt dit 

lecht op zelfbeschikking door de 
hoogste geestelijke en weieldlijke 
gezagdrageis erkend zolang het 
gaat om andere landen dan Bel 
gica 1830) 

Het MINSTE dat de Vlamingen 
kunnen eisen is dat de Brusselse 
agglomeratie binnen haar huidige 
gienzen ingedijkt woidt en da t 
ieder spooi van facl i tei ten m de 
randgemeenten zou verdwijnen, 
dit is dan meteen een nieuwe stap 
in de l ichting van het fedeialis-
me 

En zo we niettegenstaande ons 
verzet andeimaal zouden bestolen 
worden dan weigeren we die toe
stand als definitief te aanvaarden 
Want degenen die het nu m het 
parlement voor het zeggen hebben 
en daaibij zogezegd namens 
Vlaanderen spreken, vei tegenwoor-
digen enkel het onmondige Vlaan-
deien van 1830 en niet het mon 
dig gewoiden, zelfbewuste Vlaan
deren dat bij de eerstvo'gende 
verkiezingen zijn stem wil laten 
hoi en 

C L - Konmgslo 

RECHTEN 

Geacnte Volksunie 

De teiugkeei van « de vier van 
Potnia » biedt m i een enige ge
legenheid om de Belgische s taa t 
te dwingen tot echtvaardigheid 
m verband met de repressie die 
gebazeeid is op wetten met teiug-
wei kende k iacht 

Belg e heeft leeds voor 1950 de 
« Rechten van de Mens » eikend 
Deze « Rechten van de Mens » 
vei bieden uitdiukkelijk iedere ver
ooi delmg op grond van wetten met 
teiugweikende kiaoht, evenals 
a r t 2 van het Begisch «ti af wet
boek 

Hoe meer internationale rucht-
baaiheid met piivate, als met 
officiële middelen h ie iaan gege
ven woidt, hoe beter België zal 
dan ofwel internationaal gebla-
meeid worden ofwel deze vonnis
sen ongedaan moeten maken 

Op die manier kan de lepiessie 
uit de wereld geholpen woiden 
wat al het geklets daaiover tot 
nu toe nog niet kon en ook nooit 
zal beweikstelligen 

L V - Antweipen 

GEESTDRIFT 
Beste Redactie 

Sommige mensen die met sym
pathiseren met het fedeialisme, 
noch met de Volksunie, kunnen 
niet begrijpen hoe schoon het bij
wonen van een landdag als die van 
de Volksunie is en met welk een 
geestdiift men het terrein verlaat 

Als 'k al die eenvoudige Vlaam
se aibeiders per fiets per brom-

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 

Uitgave van de v z w VOLKSUNIE 
REDAKTIE Mr F Van der Eist, Hoofdredakteur, 

Beizegemsfraat 20 N O Heembeek (Brussel 12 ) , 
Tel 16 28 33 

Mr D Deconinck, S De Lie, drs W Jorissen, P Martens, 
T van Overstraeten dr L Wouters • leden 

Al le bnefvi ' isseling voor redaktie naar 

Rotatyp Sylv Dupuislaan 110 Brussel 7, Tel 22 78 10 

Beheer Maurice Lemonnierlaan 8^ Brussel 1, Tel 11 82 16 
Al le klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres 

Jaarabonnement 200 F Halfiaarlijks 100 F - Driemaandeliiks 55 F 
Steunabonnement 500 F (mini-num) - Losse nummers 6 F 
Abonnement buitenland 250 F Per luchtpost 600 F 
Alle stort ingen voor het b lad op postgiro 54 45 46, W Jorissen Brus 

A/erantw ui tg Mr F Van der Eist Beizegemstraat 20 Brussel 12 

mer, per skooter zag aankomen, 
hoP vele nog niet geblazeerde bur
gers pei auto of autobus kwamen, 
allemaal vervuld van een ideaal, 
dan heb ik me afgevraagd of de 
andere partijen eenzelfde geest
diift kunnen opbrengen m \er-
houdmg met hun getalsterkte 

Bij andere partijen die m de 
regering zitten of macht hebben 
m de gemeenten, komen de sup
porters dikwijls opdat hun chef, 
hun oversten hen eens goed zou
den zien en dan er goed bij te 
s taan Hier biJ ons zijn er veel die 
integendeel heel wat wagen met 
te komen en toch kwamen ze ' 
Omdat er bij al die mensen iets 
sterker is dan bij al de andere 
par t jen de trouw 

Omdat van de Volksunie iets 
ui tgaat dat de andere pai tijen 
niet hebben de bezielende 
k iach t 

V M O -er - Wijnegem 

LANDDAG EN RADIO 
Volgende brief werd door een 

lezer gezonden aan de direktie \ a n 
de B R T (het betreft hier de 
klankradio) 

Mijne Heren 

Het Is opvallend geweest hoe 
beknopt het verslag was van de 
LANDDAG der VOLKSUNIE van 
verleden zondag te ASSE tijdens 
het gespioken dagblad van 22 uur 
om maar met te spieken van de 
nieuwsbei ichten van 19 uur 30, t i j 

dens dewelke de LANDDAG met 
eens werd vernoemd 

Misschien is de eerste minister 
en de directie van de B R T er van 
oveituigd dat de meeste mensen 
slechts Imsteien om 22 uui 

Wellicht gaan de drie nationale 
pa'-tijen met dei gelijke eenzijdig
heid akkoord 

VV - Welle 

VEILIGE PLAATS 
Geachte Heien 

Eventjes 2 woorden om Uw aan
dacht te vestigen op een zeer re
vel ei end verslag da t de Gazet van 
Antweipen wijdt aan een verkla
ring van Vanden Boeynants te S t 
Genesius Rode en da t ze kweotie 
van objectief te blijven zonder 
toch al te veel lezers een schok 
van veiontwaardigmg te bezorgen, 
blaz 7 op een heel veilige plaats 
zet Bevat o a een passus over de
genen die « geen faciliteiten » wil
len « ZIJ hebben me t ae moed 
voldoende begrip en gezond ver
s tand voort te brengen Zij blijven 
te zeel verbonden met het verle
den en richten zich te wemig naai 
de toekomst » (emde c i t ) 

Waarschijnlijk is hier bedoeld : 
met he t Vlaamse verleden (van 

de randgemeenten) en r ichten 
zich te weinig naar de Franse toe
komst » maar dat durfde de G 
v A natuurli jk niet te schiijven 

Het aitikel vei volgt dan met : 
« De C V P vei zet zich tegen geen 
faciliteiten » zij wil geen zuivere 
demagogie (einde cit) 

NAAR DE MIDDELLANDSE ZEE 

N A A R D E 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 kri jgt alle in l i ch t ingen over 
onze g ronden in Spanje 

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 

' ^ <i^m!/i li/fi^fif^^i iM/imifJ^i ^^et^^^êm^ 

MEUBELMAGAZIJN A N T V E R P I A 
^SjquMMAiiussTR/2ö-30 A N T W E R P E N > TEL. 32.9^^ 

reng ons een bezoek' - ^ Reisbiljet terugbetaald • Alle dagen open van 9 tot 9 of op afspraak V 
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P.Y.V. KOMEDIE 
D> IEZE week hoorde 

de Senaat de interpellatie van Van-
audenhove, voorzitter der P.V.V., en 
vijf zijner partijgenoten. 

Was deze interpellatie de bazuin
stoot die Jericho deed instorten? 

Was het een vloedgolf die diepe en 
onherstelbare schade berokkende aan 
de wankele bazis van het regerings
gebouw ? 

Niets daarvan ! Tussen d? oevers 
van de traditionele prietpraat kab
belde het beekje van de liberale wel
sprekendheid. Lefèvre kreeg niet eens 
natte voeten. 

De regering heeft het zeer gemak
kelijk gehad met deze interpellatie. 
Omdat zij sinds geruime tijd weet dat 
de P.V.V. ziek Is aan dezelfde kwaal 
als de regeringspartijen : onderlinge 
verdeeldheid, politJiek immobilisme. 

Het is niet door de naam van een 
partij te veranderen dat men de men
taliteit van haar politiek personeel 
veranderd. De oude liberale geest 
hangt als een loden blok aan het 
been van de nieuwe P.V.V. 

De wederdopers hebben de kous op 
de kop gekregen. 

Uit de verkiezingsbussen van 26 
maart 1961 kwam een regeringsfor
mule die voor een liberale oppositie 
het gedroomde hoofd van Jut was. 
Een fiskale hervorming werd aange
kondigd : schitterende gelegenheid 
voor een portemoneepartij om zich 
te doen gelden. 

En ze deed zich gelden. Bij de tus
sentijdse verkiezingen in de Westhoek 
zette de P.V.V. een flinke stap voor
uit. Vanaudenhove het er geen gras 
over groeien om aan te kondigen dat 
de kogel voorgoed door de kerk was. 
Want de vooruitgang bij de tussen
tijdse verkiezingen bewees dat de pu
blieke opinie de buik vol had van de 
huidige regering, ze bewees daaren
boven dat de Vlaamse publieke opi
nie op de P.V.V. reageerde zoals de 
wederdopers het hadden gehoopt. De 
P.V.V. zou ophouden een Brusselse 
partij te zijn; ook de wijde horizon
nen van Vlaanderen lagen open voor 
Vanaudenhove. 

Na Austerlitz komt gewoonlijk 
Waterloo. 

E. 

H-[ET is allemaal zo 
anders begonnen. Vanaudenhove was 
een dinamisch minister geweest en 
zou dus een schitterend partijleider 
warden. Met hem brak — zoals met 
Van den Boeynants in de C.V.P. — 
het tijdperk der politieke managers 
aan. En de manager zette zich aan 
het werk. Ten eerste zou de naam van 
de partij veranderd worden. Ten 
tweede zou de partij beroep doen op 
alle weidenkenden in het land. De 
weidenkenden kwamen. De eerste 
lichting — die van de onafhankelij-
ken achter Lallemand — ging over 
boord na een weinig fraai maar ef
fectief manoeuver van de socialisti
sche pers. De tweede lichting bleef : 
de de Buck-Van Overstraetens, de en
kele franskiljonse en reaktionaire ka
tholieken in Vlaanderen; in Wallonië 
les anciens de 1830, de oudgedienden 
van Jan met het Houten Been. ^ 

,N Waterloo ligt 
dicht bij Brussel. De Brusselse P.V.V. 
bracht het bewijs dat achter de nieu
we fagade de oude liberale tante haar 
eerbaar beroep voortzette. 

Wat is de toestand in de Brusselse 
P.V.V. ? 

Op de twintig Kamerzetels die de 
liberale partij bij de verkiezingen 
veroverde, zijn er zes te Brussel. 
Daarbij komen de rechtstreeks ver
kozen en de provinciale senatoren, 
alles bijeen 11 Brusselse Kamer- en 
Senaatsleden waaronder met geen 
vergrootglas een Vlaming te bespeu
ren valt. Deze toestand was sinds 
lang een doorn in het oog van de 
enkele Vlaamse Brusselse liberalen in 
en om het Liberaal Vlaams Verbond. 
En deze Vlaamse Brusselaars dach
ten dat het gebeurd was, dat met de 
naam ook de mentaliteit van het 
Brussels liberalisme was veranderd. 
Op 27 mei moest deze vernieuwde 
geest blijken. Op die dag greep het 
arrondissementskongres van de Brus
selse P.V.V. plaats en dat kongres zou 
voor de Vlamingen een mijlpaal wor

den. Men zou namelijk de kongres-. 
sisten verzoeken, een bescheiden 
plaats op de verkiezingslijsten in te" 
ruimen voor de vertegenwoordigers 
van de Vlaamse liberale opinie. Niet 
te veel natuurlijk : een 4de, 8ste en 
10de plaats op de Kamerlij st en een 
4de en 6de plaats op de Senaatslijst. 
Genoeg om hoogstens een verkozene 
voor de Kamer en een plaats'vervan-
ger voor de Senaat te hebben. 

De bescheidenheid van hun wensen 
overtuigde de Liberale Vlaamse Ver-
bonders ervan dat ze stellig zouden 
vervuld worden En het « Volksbe
lang » schreef dat de « Vlamingen 
van de P.V V. vol vertrouwen en vast
beraden » waren, dat de uitslag van 
de Brusselse debatten de « bekroning 
of teloorgang » van de P.V.V.-ver-
nieuwing zou zijn. 

Het werd de teloorgang. Een ver
pletterende meerderheid sprak zich 
op het kongres uit tegen de Vlaam
se voorstellen. 

^OALS iedere slechte 
geschiedenis heeft ook deze een 
staart. 

Een heel lange zelfs. Maar staar
ten hebben de eigenschap, te eindi
gen in niets. _ 

Het liberaal Vlaams Verbond stond 
op zijn achterste poten. Het verga
derde in aanwezigheid van de P.V.V.-
mandatarissen uit het Vlaamse land, 
stemde een straffe motie en ver
klaarde te zullen wachten op het re-
zultaat van de aan gang zijnde on
derhandelingen. De voorzitter van de 
P.V.V.-Grimbergen kondigde aan dat 
bij de e.k. verkiezingen een Vlaamse 
scheurlijst zou worden ingediend. 
Een « Vlaamse P.V.V.-groep van het 
arrondissement Brussel » werd opge
richt. De heer Maertens sloeg de 
P.V.V.-deur met een harde bons toe. 
En op de vergadering van het Aktie-
komitee Brussel en Taalgrens kwam 
de heer Janssens van het Liberaal 
Vlaams Verbond verklaren dat bij de 
volgende mars op Brussel de Vlaam
se P.V.V.-mandatarissen aanwezig 
zouden zijn. 

Revolutie dus, Vlaamse revolutie 
in de P.V.V. 

E. ,N dadelijk daarop 
contrarevolutie. De heer Vanauden
hove verklaarde dat geen enkel man
dataris van zijn partij deel zou ne-i 
men aan de tweede Mars op Brussel. 
In de gemeenteraad van Brussel zelo
ten de franskiljonse partijgenoten 
van de heer Janssens een nieuwe 
aanval op het taaistatuut van de 
luchthaven te Zaventem in. Om de 
paar dagen werden onderhandelingen 
in de Brusselse federatie aangekon-* 
digd en uiteindelijk verscheen een 
kommunikee, een ellenlange zin die 
alles zegt. « Het bureau van de P.V.V. 
van het arrondissement Brussel, in 
vergadering bijeen, is tot het besluit 
gekomen dat aan het federaal koml-
tee en aan de algemene vergadering 
van de federatie een sisteem dient te 
worden voorgesteld voor een demo-
kratische vorm van de poll zonder 
voorbehouden plaatsen, maar die aan 
de minderheden de meeste mogelijk-i 
heden tot vertegenwoordiging biedt.> 

Wie een beetje thuis is in het par
tijpolitiek bargoens, heeft het begre
pen : geen enkele tegemoetkoming 
voor de Vlaamse liberalen te BrusseL 
Het was njet op 27 mei, het blijft 
njet over de gehele lijn. 

W AT dan nog ? 
Eigenlijk niets meer. De P.V.V. Is 

en blijft de oude liberale matante, 
in essentie een Brusselse partij. En 
in die Brusselse partij is voor de Vla
mingen slechts plaats in de hoek 
waar de borstels en het vuilblik 
staan. 

In de Senaat kon Vanaudenhove 
deze week verklaren dat zijn partij 
op 8 dagen tijds haar Vlaams-
Waalse moeilijkheden had overwon
nen. 

Lefèvre bleef ernstig. Hij begrijpt, 
dat Vanaudenhove de Vlaams-Waal
se moeilijkheden in zijn partij over
wint net zoals hijzelf diezelfde moei
lijkheden in het gehele land over
wint. Door de Vlamingen bij de bok 
te zetten. 

Inderdaad, de P.V.V. is een der drie 
« traditionele » partijen gebleven! 

Toon van Overstraeten 

Zondag I juli 1962 
Voormiddag van het zangfeest te 10 uur 30 in 
FEESTZAAL MAJESTIC 
Carnotstrat 90 Antwerpen 

VOLKSYERGADERING 
gevolgd door MASSALE OPTOCHT 
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OVERPLAATSING 
Volgens de dagbladen (Volksgazet 

van 2 juni en Laatste Nieuws van 4 
juni) deelde het Ministerie van Eko-
nomische Zaken mee dat een belang
rijke automontagefabriek zou opge
richt worden in het Centrum (streek 
van Senef f e-Manage) . Naar het 
schijnt zou het hier gaan om de fa
briek Beherman-Demoen wier naam 
veranderde en die vanuit Mortsel zou 
overgeplaatst worden. De firma die 
een tweehonderdtal mensen te werk 
stelde heeft haar gebouwen een jaar 
geleden verkocht aan Gevaert en zou 
reeds weg moeten zijn indien Gevaert 
geen uitstel had toegestaan. 

ONS BOERENDIALEGT 
Op dit ogenblik wordt op Formosa 

de Chinese uitgave voorbereid van 
Timmermans « Harp van St Fransis-
cus ». « Langs de Wegen » van Streu-
vels verschijnt kortelings in het Hon
gaars. De «Nouvelles Editions Lati-
nes » te Parijs brengen binnenkort de 
« Enthousiaste zelfmoord » van Dries 
Coillie op de markt; van dit werk 
verschenen reeds Duitse en Ital iaan
se vertalingen. Drie Vlaamse toneel
werken, nl. van Paul Marien, worden 
in het Duits vertaald en komen bin
nenkort in de Bondsrepubliek voor 
het voetlicht. « De Wenteltrap » van 
de te Antwerpen wonende Noordne-
derlandse auteur A. Roothaert wordt 
te Hollywood voor de Amerikaanse 
T.V. verfilmd. 

VERSLACi SAUVY 
De Waalse Ekonomische Raad hield 

verleden week haar statutaire jaar
vergadering te Charleroi. Tijdens deze 
vergadering werden de voorstellen 
voor een actieve bevolkingspolitiek, 
zoals ze geformuleerd werden in het 
verslag Sauvy, goedgekeurd. 

Het is inderdaad de W.E.R. die 
prof. Sauvy destijds opdracht heeft 
gegeven, 't demografisch verslag op 
te maken. 

Het standpunt van de W.E.R. is voor 
de Vlamingen totaal onaanvaardbaar. 
Op het kongres der Grote Gezinnen te 
Hasselt werd het nog eens duidelijk 
gezegd : het is uitgesloten dat in een 
unitair België een speciale finantiële 
inspanning zou gedaan worden via de 
centrale organismen ten bate van een 
Waalse demografische politiek. Indien 
de Walen de herbevolking van Wal
lonië met finantiële middelen wen
sen te bevorderen, dan moeten deze 
finantiële middelen maar op Waals 
provinciaal en gemeentelijk niveau 
worden bijeengebracht. 

TAALGRENSAFBAKENiNG 
Dat de W.E.R. zich bezighoudt met 

de Waalse demografie is niet meer 
dan normaal. De jaarvergadering te 
Charleroi had echter nog andere din
gen op de dagorde, zo o.m. de taal
grensafbakening. De W.E.R. stelt vast 
dat « op dit ogenblik alles in het werk 
wordt gesteld opdat Wallonië zich 
geminorizeerd en in zijn bestaan aan
getast zou voelen » ! De Raad vraagt 
dat de aanpassing der administratie
ve grenzen het voorwerp zou uitmaken 
van een rechtstreekse raadpleging der 
betrokken bevolking. 

Ook dat is voor de Vlamingen on
aanvaardbaar : de taalgrens is niet 
eigendom van de «betrokken» en 
meestal onder sterke sociale en fran-
ciserende druk staande « bevolking », 
maar van de Vlaamse en Waalse ge
meenschap in hun geheel. 

De W.E.R. zou trouwens best een 
voorbeeld nemen aan de schoenmaker 
die, zoals bekend, bij zijn leest blijft. 

epfRNorfN 

Open brief 

aan dhr Jos Van Eynde 
Hoofdredakteur « Yolksgazet g 
ANTWERPEN 

Jos, 

Enkele weken geleden schreef ik u een Open Brief die •> 
gij zult het toegeven - aan Caesar gaf wal aan Caesar toe
komt : ik noemde u een ferme klepper, ik roemde de i]ver 
waarmee gij de Voer ter hulp waart gesneld, ik betreurde 
alleen dat uw flaminganlische bevliegingen maar alle zeven 
jaar komen en slechts zeven sekonden duren. Hoe betreur 
ik thans de onvertogen woorden die mij te dier gelegenheid 
uit de pen zijn gevloeid. Ik kon niet vermoeden dat enkele 
weken later een vreselijk ongeluk u zou treffen en dat van de 
eens zo stoere Jos Van Eynde vandaag alleen een wrak zou 
overbHjven. 

Met deernis^ Jos, heb ik uit de Volksgazet vernomen 
dat liet wrede noodlot u met één enkele slag beroofd heeft 
van het gezicht en het gehoor. Gij die gewoon waart iedere 
dag terug de stellingen van uw talloze vijanden stormen
derhand te veroveren, zijt thans veroordeeld om tastend en 
strompelend naar uw einde te sukkelen. Gij die een kenner 
waart van het forse en sappige woord, zi]t zelfs niet meer 
in staat om de echo van uw eigen gespierde taal te horen. 

En dat allemaal, Jos, omwille van de Volksunie. Maar 
laat mij aan de argeloze en onwetende lezer van dit blad het 
verhaal doen van het vreselijk ongeluk dat u heeft getroffen. 

Ilct begon allemaal op die vreselijke zondag van de 
Landdag, de derde juni. Vw Volksgazet zegt het zelf : « zon
dag vergaderden te Brussel de in alle betekenissen politiek 
« onverantwoordelijke » heren van het « Vlaams Actiekomi-
tee Brussel en Taalgrens ». In enkele eenvoudige, krachtig» 
volzinnen schetst uw blad dan de dagorde van deze bijeen
komst : «In naam van de Vlaamse Toeristenbond, het 
Davidsjonds en dergelijke eminente politieke organizaties, 
besloten zij nog maar eens naar de hoofdstad te marsjeren. 
Zij stelden zelfs een datum vast, nl. 21 October. » De steller 
van het stuk stelt dan de gebruikelijke vraag : d'oü vient 
l'argent ? Van waar komen de Marken ? Het antwoord is 
overduidelijk : de Volksunie, die in Het Vlaamse land kramp
achtig poogt de politiek van het Hitleristische V.N.V. te doen 
herleven, zit daarachter. Wie tussen de regels kan lezen, 
makkers, hoeft niet te twijfelen en de goede verstaander heeft 
maar één enkel woord tu^dig : l'argent vient zoals gebruike
lijk van Berlijn. 

Tot op dit ogenblik, Jos, liet niets in liet verslag van 
uio krant vermoeden welk verschrikkelijk noodlot blind en 
onbarmhartig op u had toegehakt. Maar nu komt het. Wat 
deden, volgens de « Volksgazet », de onverantwoordelijken 
van het Aktiekomitee na hun vergadering ? « Na hun beslis
sing te hebben meegedeeld, zongen de deelnemers van de 
Brusselse vergadering de Vlaamse Leeuw en vertrokken de 
meesten regelrecht naar de Landdag van de Volksunie die 
dezelfde dag te Asse, vlak bij de hoofdstad, werd gehouden ». 

En dan volgt in simpele bewoordingen het relaas zelf 
van de slag die u heeft getroffen : K Alleen reeds de perfekte 
coördinatie van de twee vergaderingen kan volstaan om aan 
iedere Vlaming met ogen en oren in het hoofd te doen begrij
pen wat al dat gemarsjeer betekend, in 1961 zowel als in 
1962 : een propagandastunt van de extremisten der Volksunie». 

Kijk, Jos, dat weten we weeral. Gij hebt geen ogen 
meer in uw hoofd en gij hebt geen oren meer in uw hoofd. 
Gij zijt blind en doof voor de rest van uw levensdagen Want, 
Jos, toen gij 's maandags na Landdag en vergadering redak-
liewaarts zijt getogen om het nieuws van het weekend uit 
de kranten op te diepen, hebt gij begaan' wat de Engelsen 
een mistake noemen : gij hebt een steek laten vallen. 

Goede, dieibare, blinde en dove Jos : het Aktiekoniilee 
vergaderde op zaterdagnamiddag S juni en, behoudens het 
feit dat de heren comitards de nacht hebben doorgéboemeld, 
zijn zij tussen vergadering en landdag nog volle twintig uren 
in hun bed gaan li§§m. 

Misschien, Jos, ben ik wal vlug in mijn konkluzies. 
Uw blad schrijft over iedere « Vlaming met ogen en oren in 
het hoofd ». Als gif imnémttfi dan toch niet blind en doof 
zoudt zijn, ligt het wttlieht aan het feit dat gij simpelweg 
geen Vlvning zijt. Wat geen iminualie mag heten van 

UU) dia Genes. 

ECHTSCHEIDING 

Dat demografische statist ieken niet 
al leen biologische feiten bevatten, 
maar ons tevens heel wat leren over 
de moraliteit en de etiek van de in de 
statistiek betrokken gemeenschap
pen, zal wel n iemand loochenen. 

Treffend in dat verband is de sta
tistiek van het aantal echtscheidin
gen per 10.000 inwoners in België, 
jaar I960. Het Rijksgemiddelde beliep 
in dat jaar 4.693 echtscheidingen per 
10.000 inwoners. In het arr. Brussel 
liep dit cijfer op tot 9.112. In Wallo
nië bedroeg het 4.840. In Vlaanderen 
lag het ver onder het Rijksgemiddel
de, nl. 2.217. 

OUDERLINGEN 

In 1960 waren er in Vlaanderen 48 
personen ouder dan 60 jaar per 100 
personen jonger dan 20 jaar. In Wal
lonië was de verhouding 80 ouderlin
gen voor 100 jonge mensen. En in 
Brussel, het « vitale centrum » van ons 
land, waren er 85 ouderlingen voor 
100 jonge mensen. 

Het is deze verouderde, toekomstloze 
Brusselse bevolking die uitzwermt 
over de Vlaamse randgemeenten en 
er een Franse toekomst eist. 

KULTURELE AUTONOMIE 

Dat een heleboel Walen en prak
tisch alle « echte » Brusselaars van 
kulturele autonomie en splitsing van 
Nationale Opvoeding en Kuituur niets 
willen weten, is hoegenaamd niet 
verbazend. 

In de administratie van het hoger 
onderwijs bij het Departement van 
Nationale Opvoeding zit geen enkel 
Nederlandstalig hoger ambtenaar. De 
« kulturele autonomie » is er, ook zon
der splitsing, voor onze Franstalige 
landgenoten een f e i t ! 

DE VOS 

Manu Ruys had het verleden zater
dag in zijn wekelijkse kroniek « Van 
Kamerleden en Senatoren » over Jan 
Verroken « m e t zijn vossensluwheid, 
die h e m zelfs de lof van de Volksunie
leden bezorgt». 

Eigenaardig dier, die Verroken ! 
Voor één keer eens een vos die, met 
zijn haar, ook zijn streken verliest : 
de Platdietse streek, de streek rond 
Edingen, de ten onrechte overgehe
velde Vlaamse dorpen en gehuchten 
in de streek Komen-Moeskroen, enz. 
Verloren streken genoeg ! 

Wat die lof van de Volksunie-leden 
betreft. Manu, moet gij nodig uw 
licht eens elders opsteken. Bijvoor
beeld bij bedoelde Volksunie-leden ! 

MIJNHEER 

Verleden week donderdag hield het 
« Bloc Francophone » te Brussel een 
vergadering waarop o.m. het woord 
gevoerd werd door mijnheer de Froid-
mont. Tot voor korte tijd was dat nog 
Eerwaarde Heer de Froidmont. De ho 
gere geestelijkheid is voor éénmaal 
gelukkig geïnspireerd geweest, door 
de eigenaardige abbé te verzoeken bij 
zijn politieke aktiviteiten het predi
kaat E.H. achterwege te la ten en de 
toog in de kleerkast te la ten hangren. 
Men zal zich herinneren hoe mijnheer 
de Froidmont nog niet zo lang^ gele
den de Vlamingen voor nazi's en h i l -
lerianen schold. 
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SINDIKALE ARROGANTIE 
Fabrimetal, de patronale organiza-

tie van de Belgische ijzer- en staal-
nijverheid, gaf onlangs een «wit
boek » uit over de vakopleiding in de 
metaalindustrie. In de «Volksmacht 
van 9 Juni Jl. verscheen er een lang 
en heftig artikel waarin Fabrimetal 
aangevallen werd omdat bij de pu-
blikatie van het « Witboek» de sin-
dikaten niet betrokken werden. 

We zijn stellig met geen gunstig 
vooroordeel t.o.v. Fabrimetal of an
dere patronale organizaties behept. 
Maar het lijkt ons toch wat kras dat 
van sindikale zijde bezwaren worden 
aangevoerd tegen het feit dat de pa
troons een studie uitgeven over wat 
zij verwachten van de vakopleiding 
en welke de behoeften der industrie 
terzake zijn. Vooral wanneer steller 
van het artikel in de « Volksmacht » 
moet erkennen dat de studie «con
creet, nuchter en zonder veel omwe
gen » werd opgesteld. 

De droom van de « Volksmacht» is 
dat dergelijke studies slechts zouden 
verschijnen « met medewerking en 
instemming van de vakbonden ». 

Niets belet de vakbonden, het pro
bleem van de vakopleiding Jaar-in 
Jaar-uit en desnoods nog wat langer 
te bestuderen en er honderd witboe
ken aan te wijden. Maar we menen dat 
ook anderen dat recht hebben. Zelfs 
patronale organizaties. En zonder im
primatur van Gust Cool ! 

SIDEMAR 
Nog dit Jaar zal te Zelzate begonnen 

worden met de oprichting van het 
staalkomplex « Sidemar ». 

Daarmee is dan de eerste faze van 
de Vlaamse strijd voor Sidemar, de 
strijd nl. voor behoud van het kom-
plex te Zelzate, achter de rug. 

De Vlaamse openbare mening dient 
er thans over te waken dat Sidemar 
niet de zoveelste verfransingshaard 
in het Vlaamse land wordt. De op
richting van het bedrijf wordt o.m. 
mogelijk gemaakt door langlopende 
leningen uit openbare fondsen. Het 
8 Syndikaat Sidemar » wordt gevormd 
door volgende groepen : Jrbed, Bru-
fina-Cofinindus, Cockerill-Ougrée, 
Forges de la Providence, Société Gé
nérale, Banque de Paris et des Pays-
Bas, Copeba, Lacourt, Phenix Works 
en Schneider. Van die kant is stellig 
niet veel eerbied voor het Nederlands 
te verwachten. En dank zij de «aktie-
ve Vlaamsgezindheid» van de drie 
grote partijen bezit de Vlaamse ge
meenschap nog steeds niet het wet
tenarsenaal dat de ondernemingen 
kan dwingen, zich te gedragen naar 
de vereisten van een gezonde taalpo-
litiek. 

We kunnen toch niet te eeuwigen 
dage de materiele vooruitgang blij
ven betalen met kulturele achteruit
stelling en taaldwang ! 

DE LAATSTE VERDEDIGER 

De Standaard zal waarschijnlijk de 
laatste verdediger van Jan Verroken 
blijven in zijn zielig spel om de taal
grens waarin hij de staatsman wilde 
spelen door de franstaligen achter 
zich te krijgen. Wat trouwens zo een
voudig als het ei van Colombus was 
omdat hij de franstaligen op de 
meeste punten hun zin gaf. 

Verroken kletst thans overal dat het 
Vlaams Aktiekomitee en zelfs de 
Volksunieparlementairen met hem 
akkoord gaan. Het Vlaams Aktieko
mitee heeft hem vorige week geant
woord. Wanneer Verroken thans in 
«Van Kamerleden en Senatoren» laat 
schrijven dat de Volksunieparlemen
tairen met hem akkoord gaan pleegt 
hij bedrog. 

Onze stellingen werden vastgelegd 
op ons spoedkongres einde vorig jaar 
te Antwerpen en onder vorm van 
amendementen in de Kamer verde-
dig:d door al onze parlementairen. 

Op een onderbreking van een der 
onzen antwoordde Jan Verroken dat 
hlJ ons nodig had. 

Zo ver is het thans blijkbaar. 
W»nt tegen de aanzwellende kritiek 

In Vlaanderen over de taalgrensrege

ling roept Verroken onze parlemen
tairen ter hulp. 

Bij ons zitten er echter geen sullen. 
Wat Verroken alleen misdaan 

heeft, moet hij ook maar alleen ver
dedigen. In Vlaanderen zal hij Jan 
van Edingen blijven. 

NORMAAL 
In «De Gazet van Antwerpen» 

wordt geklaagd dat er mensen zijn, 
die altijd maar op de kap van de 
Vlaamse C.V.P.-ers zitten, zelfs als ze 
veel goed doen voor de Vlaamse Be
weging, maar dat diezelfde kringen 
Juichen als er hier of daar eens een 
linkse ook vlaamsgezind doet. Op het 
eerste zicht schijnt dit inderdaad gek, 
maar bij nader toezien is dit normaal. 

De C.V.P. matigt zich aan de 
Vlaamse Beweging alleen tot haar 
voltooiing te willen brengen. Volks
vertegenwoordiger De Saeger heeft 't 
onlangs nog bevestigd op het beruch
te Appel '62. 

Welnu die Vlaamse C.V.P. laat zich 
voortdurend rollen : Edingen, de 
Platdietse streek, Brussel, de Brussel
se randgemeenten, de Vlaamse ver
tegenwoordiging in de hogere diplo
matie, de splitsing van het ministerie 
voor openbaar onderwijs, de zetelaan
passing. Noem maar op. 

Nochtans heeft zij honderdduizen

den stemmen van flaminganten ge
ronseld met de belofte de Vlaamse 
ontvoogding te bewerken. 

De linkse partijen hebben op uit
zondering van een of andere Fayat 
of Craeybeckx na nooit stemmen 
geronseld voor een Vlaams program. 

Dus wordt de C.V.P. meer aange
vallen. 

Als er niet genoeg gedaan wordt 
voor de Vlaamse arbeiders , dan wor
den de socialisten het scherpst aan
gevallen en na hen het A.C.V. Nie
mand zal er aan denken daarvoor in 
dp eerste plaats de P.V.V. verantwoor
delijk te stellen omdat iedereen weet 
dat de liberalen daar hun kiezers niet 
halen. 

Als de Volksunie haar plicht niet 
zou vervullen op Vlaams gebied is 
het klaar dat men ons scherper zou 
veroordelen dan dat men dit doet met 
een Theo Lefèvre, waarvan iedereen 
weet dat het een franskiljon is. De 
Gazet van Antwerpen heeft klaar
blijkelijk niet nagedacht. Of gebaart 
alsof. 

NATUURLIJK 
In «Het Volk » van vorige maan-

aag verscheen een hoofdartikel van 
Schildacht « La libre Belgique neemt 
Vlaamse C.V.P.-ers voor snuUen ». 

Dit omdat de Libre de Vlamingen 

meent te moeten waarschuwen dat 
vele Waalse socialisten tegen tege
moetkomingen gekant zijn en er dus 
ook geen tegemoetkomingen in de 
randgemeenten zouden zijn. 

Niet te verwonderen dat de Libre 
de Vlaamse C.V.P.-ers voor snuUea 
houdt. 

Ze hebben zich 132 jaar lang nooift 
anders gedragen. 

Ook niet toen Verroken hen Edin
gen, Mark, Kokijane, Houten, Komen-
ten-Briel en ander Vlaams gebied ten 
geschenke gaf. 

GRAND LIEGE 

« Groot - Luik » verstuurde aan de 
leden van de ministerraad en de Se
naat een toelichtingsnota over het 
toekomstig taalstelsel van de Voer
streek. Deze nota is de vrucht van de 
samenwerking van verscheidene 
Waalse rechtsgeleerden en specialis
ten in taalaangelegenheden. Dit ge
zegd zijnde zal de inhoud van ge
noemde nota U niet verbazen. Er 
wordt beweerd dat de Voer volgens 
het internationaal erkend recht vol
ledige taaifaciliteiten zal moeten ge
nieten wanneer ze naar de provincie 
Limburg overgaat. Zoniet zullen ge
noemde truters de zaak aanhandig 
maken bij de Europese Kommissie 
voor de rechten van de mens. 

Naai* Antwerpen 
GROOTS 

Op 1 juli vindt te Ant
werpen de traditionele 
volksvergadering plaats 
alsmede een grootse op
tocht zoals die verleden 
jaar voor de eerste maal 
door de Volksunie in de 
Scheldestad werd inge
richt. Is het vorig jaar een 
schitterende gebeurtenis 
geweest, dan zal het deze 
keer nog massaler opgevat 
worden. Wij brengen in 
dit nummer reeds een lijst 
van de autokars en auto
karavanen die ingelegd 

Vlaanderen en door de 
strijdvergadering en door 
de optocht en door het 
V.N. Jubelzangfeest. 

OPTOCHT 

Van de optocht kunnen 
wiJ nu reeds een beeld 
brengen. Hij wordt ge
vormd in de Carnotstraat 
een bulldozer met de 
spandoek « De V.U. breekt 
door » voorop. Dan volgen 
de schilden en de leeuwen
vaandels, de boerenpaar
den uit de Polder en de 

groepen (V.N.J.) die o.m. 
een meiboomplanting zul
len uitbeelden en verge
zeld worden door een 
groep die trekkersliederen 
spelen. Dan volgen de ver
schillende provincies 
waarbij de deelnemers 
aansluiten. De stoet wordt 
gesloten door al de bestel
wagens. 

DOOR VOLKSWIJK 

Natuurlijk zullen er ook 
deze keer verschillende 
versierde wagens in de 
optocht meerijden en zul
len krachtige slogans niet 
ontbreken op de spandoe
ken die meegedragen wor
den. De optocht gaat deze 
keer door de volkse wij
ken en door de drukke 
handelsstraten van de 
Sinjorenstad : Carnot
straat, Dambruggestraat, 
Offerandestraat, Lange 
Beeldekensstraat, Lange 
Zavelstraat, Lange Scho
lierstraat, Korte Stuyven-
bergstraat om te eindigen 
op het StOyvenbergplein 
waar Wim Jorissen vanop 
de nieuwe bestelwagen 
van V.M.O.-Antwerpen de 
aanwezigen zal toespre
ken. Het Stuyvenberg-
plein, waar de optocht 
rond een uur zal eindigen 
ligt in de omgeving van 
het Sportpaleis. 

W. Jorissen die te Antwerpen in open lucht zal spreken 

worden en die een beeld 
geven van de massa welke 
op 1 Juli reeds 's voormid-

vendeliers, de muziekkapel 
van de V.M.O. en niet 
minder dan vijftig vaan-

dags te Antwerpen zal dels die het hoofdbestuur 
aanwezig zijn. Een juli voorafgaan. Het hoofdbe-
wordt dan een hoogdag stuur wordt op zijn beurt 
•oor het Vlaams Nationale gevolffd door de Jeugd-

STRIJDVERGADERING 

Over de strijdvergade
ring kunnen wij reeds 
meedelen dat er een kor
te groet uit iedere provin
cie zal gebracht worden, 
dat de geldomhaling zal 
gebeuren door schepene 
Paelinckx en dat Mr van 
der Eist twee afdelings
vaandels zal overhandi
gen. Zij zal stipt te twaalf 
uur eindigen daar op dat 
uur de optocht vertrekt. 
Vermelden wij nog dat al 

De Lieve-Vrouwe-toren 
simbool van Antwerpen. 

Zondag 1 juli wordt voor 
het Vlaams Nationahsme 

de Hoogdag in de 
Scheldestad 

diegenen die niet op de 
volksvergadering kunnen 
aanwezig zijn (indien zij 
hiervoor niet tijdig zou
den toekomen) kunnen 
verzamelen in de ingang 
van de zaal Majestic te 
half twaalf. 
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R U S L A N D E DE E. E. G. 
Sinds een p a a r weken verdubbelden h e t Kreml in , de Sovjet-
pe r s en de Russische r ad io -u i t zend ingen h u n aanva l l en op de 
Europese Ekonomische Gemeenschap . I n h e t gebruikel i jke 
Sovje t jargon ve rk laa rde Niki ta Kroesj ts jev d a t de G e m e e n 
schappel i jke M a r k t een monopoolkapi ta l i s t i sch verbond is 
der Westeuropese geldol igarchie , 'n bedreiging voor de levens
be langen van alle volkeren en voor de wereldvrede. 
Deze ve rk la r ingen van de Russische s t a a t s m a n komen op een 
ogenblik d a t de Sovjets af te r ekenen hebben me t een erns t ige 
krizis in h u n landbouwbeleid . Pr i j sverhogingen van 20 to t 
30% op boter en vlees moe ten de Kolchozniki toe la ten , i e twa t 
be te re pr i jzen voor h u n p r o d u k t e n te bekom?;:i. Deze p r i j s 
ve rhog ingen be tekenen m e t e e n een e rns t ige a a n t a s t i n g van 
de koopkrach t der Sovjetsburgers . Kroes j t s jev heef t er op ge 
wezen d a t de pr i jss t i jg ingen noodzakel i jk zijn o m d a t de V.S. 
Rus land dwingen, r eusach t ige b e d r a g e n in de l andsverded i 
g ing te inves te ren . De verwijzing n a a r de agressieve polit iek 
der V.S. is n ie t s a n d e r s d a n een v a r i a n t e op h e t gekende 
« k a n o n n e n in p l aa t s van boter ». 

EUROPA EN AFRIKA 

Kroesj ts jev heef t nog a n 
dere dan >andbouwzorgen. 
Deze landbouwzorgen wi jd t 
h i j t en a n d e r e zelf o n r e c h t 
s t reeks a a n s p a n n i n g e n op 
he*- indust r ië le vlak. 

_)e verwijzing n a a r de on 
vermijdel i jke , a a n Rus land 
opgedrongen bewapen ings 
wedloop behels t i n d e r d a a d 
m e e r dan de klassieke u i t 
v luch t : de Sovjet -Unie le
ver t s inds j a r en reusach t ige 
i n s p a n n i n g e n in enkele sek
to r en en zulks is s lechts m o 
gelijk geweest t en koste van " 
s t a g n a t i e in a n d e r e sek to
ren . Da t ta l r i jke indus t r i e 
t a k k e n in de S.U. te k a m p e n 
hebben m e t grote moei l i jkhe
den bleek de laa t s te tijd o.m. 
door de verhoogde ijver 
w a a r m e e de Russische ge
rech t shoven ekonomische 
misdr i jven opsporen en be
s t ra f fen Op h e t 22ste P a r t i j -
kongres viel Kroesj ts jev zelf 
de bu reauk ra t i s che t r a a g h e i d 
en wanorde a a n die in t a l -
Tvke i ndus t r i ën heers t . 

vjm a a n deze t eko r tkomin -
geii m h e t eigen sisteem te 
verhe lpen , is de S.U. ver-
p ' i c h t s teeds meer afgewerk
t e p roduk ten u i t h e t Westen 
te be t rekken. Voor deze ver
hoogde invoer is er een 
s teeds s t i jgende behoef te 
a a n bu i ten landse va lu ta en 
062 e k u n n e n op h u n beu r t 
s lech ts opgebrach t worden 
dooi' verhoogde uitvoer. De 
hoge t a r i e fbu i t enmuren van 
de E.E.G zijn ech te r een 
erns t ige be lemmer ing voor 
öeyp Sovjetuitvoer 

• is ech te r meer. De eer
s te la-nval tegen de Gemeen
schappel i jke Mark t deed 
Kroesj ts jev t i jdens h e t b e 
zoek van de prez ident der 
Mah- r epubüek , Modibo Kei -
ta , a a n Moskou De Rus 
sische s t a a t s m a n wees er 
zijn Afrikaanse gast in hef
t ige bewoordingen op d a t de 
imper ia l i s ten t r a c M e n , de 
oude koloniale ekonomische 
s t ruk tu ren in leven te h o u 
den door de Afrikaanse l an 
den ;ian de Gemeenschappe 
lijke Mark t te b inden. 

Ui f i eze aanva l bleek du i 
delijk, me t welke zorg 
Kroesj ts jev de voor t schr i j 

dende associat ie van t a l r i j 
ke Afr ikaanse l a n d e n m e t 
de E.E.G. volgt. I n d e r d a a d , 
16 Afr ikaanse republ ieken 
( w a a r o n d e r beide Kongos) 
s t a a n op h e t p u n t , zich m e t 
de G e m e e n s c h a p te ve rb in 
den. De in t r ede van Enge land 

in de E.E.G. zou m e t e e n b e 
t ekenen d a t nog a n d e r e Ai r i -
kaanse gebieden h e t voor
beeld der 16 republ ieken 
zouden volgen. 

Deze v e r r e g a a n d e E u r o -
Afr ikaanse associat ie is een 
e rns t ige s t r eep door de k o m -
mun i s t i s che p l a n n e n in Afri
ka. De Sovje t -Unie zal voor
a l snog geruime t i jd n ie t in 
s t a a t zijn, de Afr ikanen 
m e e r te b ieden d a n zij zul
len kr i jgen v a n de E.E.G. 
I n d e r d a a d b e t e k e n t de asso
cia t ie o.m. • 

— d a t vanaf 1 j a n u a r i 1963 
de 16 Afr ikaanse l a n d e n 
h u n be langr i jks te ti 'opi-
sche p r o d u k t e n tolvrij in 
de l a n d e n van de Ge 
meenschappe l i j ke M a r k t 
k u n n e n invoeren ; 

'— d a t in de volgende vijf 
j a a r 60 mi l j a rd F zullen 
bes teed worden a a n o n t 
wikkel ingshulp voor de 
geassocieerde Afr ikaanse 
s t a t en 

— d a t de geassocieerde Afri
k a a n s e s t a t e n z i t t ing zul
len kr i jgen in de l i cha 
m e n die besch ikken over 
de ekonomische poli t iek 
v a n de G e m e e n s c h a p p e -
lijge Mark t . 

Begin jul i v e r g a d e r t te 
Brussel de Europees - Afri

k a a n s e konferen t ie die m o e t 
beslissen over h e t doorvoe
r e n der Euro-Af r ikaan je a s 
sociatie. W a n n e e r deze k o n 
ferent ie bekroond wordt m e t 

lin t h a n s r i c h t t egen de Ge 
meenschappe l i j ke M a r k t 
worden d a n ook ingegeven 
door een dubbele vrees : de 
vrees namel i jk d a t de E E G . 

Het iaiKlboiiwondcrwij'' in fle Sovje 
t!r worden grote in'^pauningen ged 

succes, datn zal de Sovjet-
Unie in de eers tvolgende j a 
ren n i e t over de midde len 
besch ikken om de vers tevi 
ging van de Europese pozi-
t ies in Afrika te coun te ren . 

De aanva l l en die ' t K r e m -

t-Unie Is nog ver ten achter maar 
aan om het uit te breiden. 

een h i n d e r p a a l zal vo rmen 
tegel i jker t i jd voor de verdere 
opbouw in de Sovje t -Unie 
zelf en voor de u i tbouw v a n 
h e t w e r e l d k o m m u n i s m e in 
Afrika. 

T.V.O. 

FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSE 
• K w a d e b u i 

Kennedy ' s a b o n n e m e n t 
op de New-York Hera ld 
T r i b u n e werd on langs door 
de d iens ten van h e t Wi t t e 
Huis opgezegd. De prezi 
den t gooide de k r a n t a a n 
de deur n a d a t op de eers te 
pag ina in grote o p m a a k 
een ar t ike l over h e t 
s c h a n d a a l Billie Sol Es tes 
h a d ge s t aan D.e « Trib » 
h a d zich daa renboven de 
vri jheid veroorloofd, e n 
kele ekonomische m a a t 
regelen van de prez ident 
over de kam te ha l en . 

K e n n e d y toonde zich 
een s lechte verliezer. Hij 
liet zijn perschef Sal inger 
ve rk la ren d a t hi j r u im
schoots genoeg h a d a a n de 
vijf a n d e r e New-Yorkse 
k r a n t e n die hi j be t rok en 
da t de Hera ld Tr ibune zo
wat overal m i n d e r werd 
gelezen. 

Zelfs de k r a n t e n die 
door dik en dun de prezi* 
den t verdedigen, vonden 
h e t wa t de gortig. De New 
York Times vond d a t K e n 
nedy h a r d van s tapel liep 
en beweerde d a t nooit een 
Amer ikaans p r e ^ d e n t 

Kennedy gortig . 

door de pers zo zach tz in 
nig werd bejegend : « I n 
de recen te Amer ikaanse 
gescli iedenis werd geen 
enkele b ' u n d e r door de 
pers zo vlug a fgedaan a ls 
de ve rnede rende b lunder 
van Cuba 's invazie ». 

• O o k P r i n s B e r n a r d . 

Ook de Neder landse 
p r i n s - g e m a a l gaf ver leden 
week blijk v a n l icl i tge-
r a a k t h e i d toen hij op 
Schiphol , dadeli jk n a zijn 
t e rugkeer ui t de V.S., 
twee Neder landse b laden 
de huid vol schold. Deze 
b laden h a d d e n kr i t iek 
ui tgeoefend op een o rga
n i sme waat .in P r ins 
B e r n h a r d voorzi t ter is. 
Een dezer b laden is h e t 
gekende « Elseviers-Week-
blad » d a t s teeds heeft 
bhjk gegeven van grote 
t rouw a a n de kroon en 
a a n de persoon van de 
p r in s -gemaa l . He t tweede 
blad is h e t s t u d e n t e n o r -
g a a n Propr ia Cures Zeer 
onhoffeJijk zegde pr ins 
B e r n h a r d van dit blad, d a t 
h e t ui tgegeven is voor k in 
deren en d a t l i inderen 
geen veran twoorde l i jk 
heidsgevoel hebben. 

De kwade buien van 
Kennedy , p r ins B e r n h a r d 
en onlange ook Prins, P h i 
lip in Enge land zijn even 
70veel k l inkende weerieg-
gingen van de goedkope 
bewering als zouden lioog-
geplaa t s te en vorstel i jke 
personen weerloos ui tgele
verd zijn a a n de kr i t iek 
van een l ichtzinnige pers . 
Wel in tegendeel is in de 
ze drie geval len gebleken 
d a t de l i ch tge raak the id 
van p r o m i n e n t e n b e p a a l 

de b laden in h e t ged rang 
k a n b rengen . 

• G e l d z o r g e n 

De Kongolese volksver
tegenwoordigers hebben 
voor be t eerst seder t de 

B e r n a r d g e r a a k t .. 

onafhanke l i jkhe id een b e 
gro t ing goedgekeurd. De 
begro t ing sluit me t een 
t ekor t van elf en een half 
mi l ja rd . Negent ien mi l 
j a rd u i tgaven s t a a n t e 
genover s lechts zeven en 
een haK mi l ja rd i n k o m 
sten. De be langr . jks te 
bron van inkoms ten wordt 
gevormd door de to l rech-
ten . Meer dan 25 % van 
de o n t v a n g s t e n gedurende 
he t eers te k w a r t a a l 1962 
k w a m e n voort van de ver
koop van . . . postzegels. De 
cen t ra le reger ing heef t 
bi jna a c h t mi l ja rd nodig ; 
voor onderwi js en volks
gezondheid s a m e n zal 
s lechts 300 mil joen wor
den besteed. 

• , D e w e g t e r u g 

Syrische o n d e r h a n d e 
l aa r s po l s ten ver leden 
week prez iden t Nasser 

over de he ropr i ch t ing van 
de Verenigde Arabische 
Republiek. N a d a t Syrië 
enkele m a a n d e n geleden 
de V.A.R. h a d ver la ten , 
volgden de moei l i jkheden 
voor de reger ing van D a 
mascus m e k a a r op. Syrië 
verkeer t in een onmoge
lijke ekonomische pozit ie. 

Nasser is ech te r alles 
behalve h a p p i g voor de 
h e r i n r i c h t i n g van deVAR. 
Na de scheur ing enkele 
m a a n d e n geleden heef t 
h i j he rhaa lde l i jk ver 
k laard , t h a n s eers t e n 
vooral de Egypt ische revo
lut ie te willen voleindigen. 
Nasser g a a t a ldus voor
lopig de weg n a a r D a m a s 
cus n ie t op. 

• J u d o i n B u e n o s - A i r e s 
Ook deze week weer 

n ieuws over don J a i m e de 
Mora y Aragon, de n ie t zo 
voorbeeldige broer van ko
n ing in Fabiola . Don J a i m e 
t r eed t m o m e n t e e l op in 
Argen t i jnse n a c h t k l u b s 

voor de Argent i jnse T.V. 
Z a t e r d a g a v o n d woonde 

hi j in h e t L u n a p a r k t te 
Buenos-Aires een c a t c h -
wedstr i jd bij tussen een 
Armenië r en een P e r u 
v iaanse neger. De neger 
Daker wipte de Armenië r 
K a r a d a g i n a ui t de r ing, 
vlak op de schoot v a n 
« Fabiolo ». K a r a d a g i n a 
mep te n a a r l iet adeli jk 
hoofd van Don J a i m e 
m a a r werd dadeli jk d a a r 
op gevloerd m e t een forse 
judogreep van de kon ink 
lijke schoonbroer . Zest ig
duizend toeschouwers von
den zich voor e e n m a a l 
n ie t bedrogen a a n de 
ca tchweds t r i jd . 
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Vlaamse Problemen 
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In het jongste nummer van 
« Het Boerenfront », weekblad van 
de gelijknamige landbouwvereni-
ging, schrijft de hoofdredakteur-
redaktiesekretaris Marcel Reinders 
een uitvoerige beschouwing over 
de Volksunielanddag te Asse. Na 
een ontleding van de redevoerin
gen van Daniel Deconinck, Wim 
Jorissen en Frans vaji der Eist 
eindigde Marcel Reinders zijn ar
tikel als volgt : 

« Zo ook was de landdag. Nuch
ter en koel als de scherpe Noord
oostenwind maar hoopvol en be
wust als de schitterende zon die 
door de wolken puurde en de zo
mer, die toch eens komen moet, 
voorspelde — de zomer van de 
Vlaamse bewustwording. . Wat 
echter niet belette dat in zekere 
aftandse Vlaamshatende pers, de 
mensen die te Asse en elders in 
Vlaanderen strijden voor hun be
s taan als volk, «la lie extremisme» 
werden uitgescholden. Extremis-
uitschot ! Als da t alles is waar de 
gematigde opstandelingen van de 
heer Vanden Boeynants nog toe 
in s taa t zijn, wel dat zij dan ge
rust voortgaan met schelden in 
hun machteloze radeloosheid. De 
tweehonderdduizend, waar M, 
Ruys van De Standaard het over 
had, zouden dan wel eens verdub
beld of verdnediibijeld kunnen 
worden. Niet de Vlamingen zullen 
dan de schuld ervan dragen dat 
het unitair regime uiteenspat, 
maar wel zij die dit regime heb
ben onmogelijk gemaakt door hun 
dolzinnige haatcampagne tegen 
alles wat Vlaams en volks is, hun 
laatste wanhopige en ten dode op
geschreven pogingen om, zoals wij 
reeds schreven, hun tievoorrechte 
positie te handhaven. Zij verge
ten echter dat er een tijd is van 

komen en een tijd van gaan. Voor 
de Vlamingen ia thans ontegen
sprekelijk de tijd van komen aan
gebroken, voor de andere de tijd 
van gaan. En gaan zullen ze — 
daar is me t meer aan te ontko
men. 

Men mag dit nu extremisme 
noemen — het is echter eerst en 
vooral de gang van de evolutie en 
daartegen vermogen de Impotente 
opstandige gematigden van de he
ren Vanden Boeynants en Co 
niets, tenzij hun ondergang nog 
bespoedigen, en meteen het uni»-
tair regiem in hun val meeslepen, 
dat regime dat voor hen niets an
ders is geweest dan een spring
plank om hun verderfelijke kaste-
g-eest te doen zegevieren en het 
volk, het Vlaamse volk onder de 
knoet Ie houden. » 

Het Laatste 
Nieuws 

Het Laatste Nieuws schreef over 
de taaivraagstukken een zeer be
langwekkend artikel waarin de 
toestanden in Zwitserland naar 
voren worden gebracht : 

« Er zijn in Zwitserland vier na
tionale talen — Duits, Frans, I ta
liaans en Romanche — waarvan 
de eerste drie als officiële talen 
worden beschoawd. 

In het buitenland di'ukt men er 
dikwijls zijn verbazing over uit, 
dat het Ijestaan van vier taalgroe
pen de samenhorigheid van de 
Zwitsers niet in het gedrang 
brengt. 

Wie de Zwitserse toestanden 
ter plaatse kan nagaan zal daar
over niet verwonderd zijn. De on
derscheiden taalrechten zijn nooit 
betwist geworden, omdat men het 

openbaar leven bij de plaatselijke 
toestanden heeft aangepast. In 
België daarentegen heeft men na 
1830 van hogerhand in taaiopzicht 
druk willen uitoefenen op de 
plaatselijke toestanden. In open
bare diensten, gerecht en leger 
werd de taal der Vlamingen ver
bannen. Om deze vergissing te 
herstellen zijn een aanta l taal
wetten nodig geweest, die telkens 
de gemoederen beroerd hebben en 
waarvan de gebrekkige toepassing 
een bron is geweest van verbitte
ring. » 

De Gazet van 
Antwerpen 

Liet deze week verstaan dat 
niet elke Vlaamse socialist rede
neert als Jos Van Eynde : 

« De Vlaamse socialisten heb-
t>en tot mi toe geen kongres ge
houden. Men zegt niet officieel 
waarom, maar de reden Is niet 
ver te zoeken. Dat is dat de lei
ders van de Vlaamse BSP zich 
onzeker voelen. De chefs zijn te
gen elke vorm van federalisme 
en als zij met zekerheid wisten een 
meerderheid achter zich te kri j
gen, zouden zij niet aarzelen om 
het kongres terstond samen te 
roepen. Hun positie, o.a. in ver
band met het departement van 
Nationale Opvoeding, zou er door 
versterkt worden. Dat zij het ad
vies van hun militanten niet vra
gen en het kongres altijd maa r 
uitstellen, kan slechts duiden op 
de vrees, in de minderheid te wor
den gesteld. » 

Red. : Men kan zich inderdaad 
terecht afvragen in hoever be
paalde BSP-bonzen nog rekening 
houden met de basis militanten. 

Standaard DG Lidie 

Alle kenners en fijnproevers van dults bier, 
liefhebbers van « stimmungsorkesten » 
vinden elkaar terug in hef 

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 LEUVEN 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er Dortmunder THIER, 
de echte Dortmunder 

met de TWEE HERTJES ! 

SfêCIAAt. 

Biuvir 

Schuimrubbermatrassen 

mat 
G«brev*t«erd« badakkInsUgsn 
(Brevet if 529768) 

Ressortmatrassen 
met Gebrevetaerde karkasten 
(Brevet -k 512767) 

Gewatteerde bedspreien 

WoMen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

2ELE 

INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT STUUR ONS EEN KAARTJE 
EN WE ZENDEN U HET ADRES VAN DE DICHTST BUGELEGEN VERKOPER 

Manu Ruys richtte deze week 
een waarschuwing tot Van den 
Boeynants : 

« Wij herhalen dus, met meer 
klem dan ooit tevoren : De over
grote meerderheid van de Vla
mingen wil van geen ruime wet
telijke faciliteiten voor de taal
minderheden we ten ! Dit is met 
het s tandpunt van de extremis
ten, maa r van de hele Vlaamse 
gemeenschap die het lef van de 
franskiljons beu is, die de sociale 
taal barrière wil afgeschaft zien 
en die eindelijk in een echt-Ne
derlands kader wenst te leven. 
Daarom verwerpen wij de t)estum--
lijke tweetaligheid die minister 
Gilson bepleit en die heel Vlaams-
Brabant zou verfransen; daarom 
verzetten wij ons tegen de Fran
se scholen die het regeringsont
werp wil invoeren. Op deze pun
ten is geen toegeving, geen kom-
promis mogelijk. Wie zich in een 
ander taalgebied dan het zijne 
vestigt, moet zich aanpassen » 

Red. : Er is één woordje te veel, 
Manu. De hele Vlaamse gemeen
schap wil GEEN faciliteiten. 

Ook niet u een beetje ». 

LINKS 
« Dat gans de kwestie van de 

index voor de Vlaamse arbeiders 
van essentiel belang is moge nog 
uit volgende cijfers blijken. In fe
bruari 1962 bedroeg het gemid
delde indexcijfer voor België 
111,49. Voor het Vlaamse land lag 
dit gemiddelde bijna een half 
punt hoger : het bedroeg toen 
111,90. Dit betekent dat vandaag 
he t Vlaamse indexcijfer reeds 114 
bedraagt. In enige Vlaamse ar
rondissementen — Tielt, Veurne, 
Sint-Niklaas, Oudenaarde, Leuven 
en Tongeren — bedroeg de index 
in februari reeds 113, wat van
daag 115 lietekent, Het provin
ciaal gemiddelde van Oost- en 
West-Vlaanderen bedroeg in fe
bruari 112, anderhalf punt meer 
dan het Waals gemiddelde 
(110,60). 

Het blad besluit : 
« Wij willen daar enkel een con

clusie uit trekken : da t het index
cijfer in Vlaanderen aanzienlijk 
hoger ligt dan het Waals of het 
nat ionaal gemiddelde, zodat de 
Vlaamse arbeiders een gans bij
zonder belang hebben bij een 
rechtvaardigp indexoolitiek » 

HERMES 

SCHOOL 

54 Zuidlaan 
ail 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 schooi waar Vlaminsen 
zich thuis voelen. 

• 
Beter en voordeliger 

« Het blijkt dat er in Vlaande
ren, noch in 1957-58 noch in 1960-
61, ook maar één leerling was die 
een andere tweede taai verkoos 
dan het Frans. In Wallonië daar
entegen kozen in 1957-58 niet min
der dan 4.037 leerlingen het En
gels, en in 1960-61 was dit aanta l 
gestegen tot 7.725. Dit is officieel 
en zou reeds van aard zijn om tot 
nadenken te stemmen, doch uit 
de gegevens waarover wij Iseschik-
ken blijkt dat in de door ons on
derzochte testscholen het aantal 
leerlingen dat het Engels als 
tweede taal verkoos in 1961-62 
telkens merkelijk hoger lag dan 
in 1960-61. Zodra de administra
tie het werk aankan, zal zij ook 
deze stelling kunnen confirme-
ren. 

Uit de gegevens door de minis
ter verstrekt, noteren wij nog da t 
er in 1957-58 1.733 Waalse leer
lingen waren die het Duits als 
tweede taal verkozen, een cijfer 
dat in 1960-61 tot 2.232 steeg. Daar 
ons onderzoek geen betrekking 
had op leerlingen die aan het 
Duits hun voorkeur gaven, verdie
nen deze cijfers hier nog bij wij
ze van inlichting vermeld te wor-
der. 

Êr ;s nog iets anders, dat de te 
zer misschien zal interesseren. IE 
geen enkele Vlaamse middelbar* 
school wordt of werd een andere 
derde '•n vierde taal onderwezen 
dan Duits en Engels, terwijl 531 
Walen het Spaans verkiezen als 
derde of vierde taal (in 1957-5J 
bedroeg dit cijfer slechts 37 I) en 
19 het Italiaans (in 1957-58 geen 
enkele). Het grotere conservatis
me der Vlaamse schoolbesturen 
en ouders wat de taaistudie be
treft, dreigt hun, op langere ter. 
mijn bekeken, duur te s taan t« 
komen. » 

HET LEVEN IS KORT 

Het leven is kort l De zon, 
de kleuren, de schone dagen, 
ze zijn gerantsoeneerd ! 

Zorg ervoor, dat V er deze 
zomer uw deel van krijgt ! 

Leg uw geluk, de zon, de kleu
ren vast op foto of film ! Straks 
— tijdens de koude, grijze, een
tonige wintermaanden — kunt 
U er dan nog van genieten. 

Daarvoor heeft U slechts een 
foto- of cinétoestel nodig. Bij 
de aanschaffing daarvan is on
ze pas verschenen e ALGEME
NE KATALOOG FOTO-CINE 
1962-19S3 » een betrouwbare 
gids. V vindt er een grote keu
ze in van de laatste nieuwe, 
moderne, automatische toestel
len. Het is een luxe-uitgave 
van ongeveer 106 blz., die eigen
lijk 20 F kost. Tegen afgifte 
van dit berichtje overhandigen 
wij U echter GRATIS een ek-
semplaar. U kunt ons daartoe 
een bezoek i>rengen iedere 
werkdag tussen 9 en 1? uur 30 
of 14 en 18 uur 30 

Kunt V niet naar Antwerpen 
komen, knip dit berichtje dan 
uit, kleef er een geldige postze
gel van 3 F op, stop het onder 
omslag geadresseerd aan CINE-
STUDIO REYN en Co, Tabak-
vest 83, ANTWERPEN en wij 
zorgen voor gratis toezending. 
Vergeet uw adre» niet te ver
melden ! 

Stel niet uit ! Grijp het ge
luk I Grijp de ion en de kleu
ren ! 

Dit is een goede raad van C 
GEETS, zaakvoerder CINE-
STUDIO REYN en Co, Tabak 
vest 83, ANJ^WERPEN. Tel 
32.75.53. 
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VOLKSUNIE-AKTIE 
ifcLOWlES N A E R T heeft handen als schuimspanen en 

hij loopt op zijn blote voeten door het vlasveld. Met 
een greep raapt hij de vlasschoven van de grond op en 
met een zwaai die hij in zijn leven misschien miljoenen 
keren herhaald heeft zet hij die vlasschoven op « h u n 
poten ». Kapelletjes noemt men die rechts taande bun 
dels. Z e s taan schouder aan schouder zo wijd, dat m e n er 
met moeite over kan zien, als een leger dat een parade
tocht houdt , aan de einder ineenvloeiend tot een gekleur
de gele tapijt net als de graanvelden op de schilderijen 
van Brueghel . Wi j on tmoet tan Aiowies op de vlasvelden 
v a n Jef Vervaeck te Wielsbeke. Hij werkte er s amen met 
een vijftiental andere vlasarbeiders. 

Ge moet die mannen zien 
werken in die eindeloze rij
en te drogen staande kapel
letjes, Rogier Vermeulen die 
van zijn veertiende jaar in 
-het vlas staat, een Soetaert, 
een de Weer. een Follens een 
Buyck, een de Sutter, een 
Callens en hoe zij ook mo
gen heten, 't Zijn pezige 
mannen die voor geen 
kleintje achteruitgaan, die 
gemakkelijk blootvoets over 
scherpe keien kunnen gaan 
omdat zij dat gewoon zijn 
van in de zomer. « 't Is ge
zond » zeggen zij. 

Mannen ook die graag een 
pintje drinken, kwestie van 
het stof weg te spoelen Ze 

krijgen waar het moet zijn. 
De schoven komen uit de 
schuur (zij worden in juli-
augustus gekocht) en gaan 
naar de rootputten : zwem-
badgrote kuipen die water op 
een temperatuur van om en 
bij de 35 graden bevatten. 
Vijf dagen duurt het voor de 
lemen — de gomachtlge stof 
tussen schors en vezel ver
wijderd kunnen worden in de 
turbine. 

Vroeger gebeurde dit ro
ten in het Leie zelf, vandaar 
ook de reuk — door een bui
tenstaander als stank betiteld 
— die het water van de 
« Gouden rivier » met zich 
voerde. Na het roten — wij 

REPORTAGE 
door 

Staf de Lie 

dens de winter verschaffen 
de vlassers inderdaad aan 
hun arbeiders werk door het 
ontbollen — het vrijmaken 
van het vlaszaad — van de 
stengels. Dit lijnzaad gaat 
naar de olieslagerijen om er 
verwerkt te worden. Uitein
delijk heeft men dus niet 
minder dan vier voortbreng
selen van het vlas : vlaslin
nen, dat naar de spinnerij
en gaat om verwerkt te wor
den tot laken en allerlei an
dere huishoudelijke zaken, 
lemen vroeger gebruikt voor 
het stoken van de rootbakken 
maar thans in de vervaardi
ging van vlasvezelplaten, 
lijnzaad voor olieverwerking 
en klodden waaruit eveneens 
(grover) linnen vervaardigd 
wordt. 

Wij hebben vlasser Ver
vaeck natuurlijk gevraagd 

YLASARBEIDERS 
WERKEN VOOR TWEE 
werken hard maar zonder 
dwang, ze weten wat ze moe
ten doen en ze doen het dan 
ook goed. Het is aan hen te 
danken dat er nu nog vlas-
nijverheid bestaat, vertelt 
ons vlasser Jef Vervaeck. 
« Onze mensen werken ze
ker voor een kwart beter dan 
de vlasarbeiders in Neder
land en minstens eens zo 
hard als hun bestaansgeno-
ten in Frankrijk. Dat wil 
niet zeggen dat zij zouden 
af gejakkerd worden maar zij 
kennen hun stiel en werken 
als in een grote familie 

Jef Vervaeck heeft alzele-
ven in het vlas gestaan. Het 

vertellen heel deze geschie
denis voor de oningewijden 
— worden de kapelletjes 
waarvan daarstraks sprake, 
opgericht ten einde het vlas 
te laten drogen. Hierna komt 
de beurt aan het zwingelen 
wat plaats heeft in een reus
achtige machine — een 
maaidorser in het groot — 
waar de stengels na her
haaldelijke bewerkingen die 
het midden hebben tussen 
persen onder (ijzeien) deeg-
rollen, slaan als koffiebonen 
in een elektrische molen en 
uiteenrafelen tussen wild-
draaiende kammen, dit laat
ste om alle vrouwenhaar

wat hij dacht van onze « ak-
tie vlas » en wij bluffen niet 
als wij hier schrijven dat 
men in de vlasstreek — al
dus onze zegsman — opgeto
gen is over deze jongste 
V.U.-aktie, zowel wat betreft 
de voorlichting als de wer
king in het parlement. 

Jef Vervaeck heeft ons 
verteld van zijn bedrijf dat 
hij samen met vier broers 

Jef Vervaeck uit Wielsbeke het echte t ipe van de vlasser 

van overheidswege. « Wat die 
steun hier bij ons betreft, 
men zou een verwerkings-
premie moeten uitkeren die 
zowel ten goede zou komen 
aan de vlasverwerkers als de 
telers en die het zou moge
lijk maken vlas van goede 
hoedanigheid te verwerken, 
iets waarmee gemakkehjk 
kan meegedongen worden op 
de markt » aldus onze zegs
man. 

« Thans wordt er hier een 
verkeerde vlas-polltiek ge
voerd en dat is de dood ge
weest van zovelen. Vroeger 
leefde iedereen hier in Wiels
beke — enkele boeren en de 
dorpssmid niet te na gespro
ken — van het vlas, nu zijn 
er zeker voor de helft van de 
vlassers verdwenen en dan is 
het hier de slechtste kant 

(zie blz. 9) 

uitbaat. « Er is een geldves
tiging van miljoenen mee ge
moeid voor ge alles bij een 
hebt ». Hij klaagt over de 
waardevermindering van de 
lemen die de helft minder 
waard zijn tegenover verle
den jaar en dit door aanvoer 
op de markt vanuit Polen en 
Frankrijk, waar in het laat
ste geval de vlasnijverheid 
overvloedig gesteund wordt 

Mede dank hieraan hleef 

deze nijverheid bestaan 

Is een bedrijf dat van vader 
op zoon overgaat. Zo ver zijn 
geheugen reikt hebben zijn 
voorouders gedaan hetgeen 
hii ook thans nog doet nl. 
vlas bewerken tot het zover 
Is dat het als vlaslinnen kan 
verkocht worden aan de 
spinnerijen, "t Zijn familiale 
bedrijven, echt Vlaamse doe
ningen zou Stijn Streuvels 
Keggen. 

Jef heeft ons getoond als 
feen goede gids hoe dat met 
die bewerkingen allemaal 
aan de haak zit. Wij zagen 
öaar in een kwartier tij ds al 
<ïe verschillende handelingen 
iflle nodig zijn om he t vlas te 

kreperende kappers van 
Vlaanderen afgunstig te ma
ken. En aan de eindmeet 
vinden wij inderdaad vrou
wenhaar en paardenstaar-
ten, tenminste hieraan deed 
het gezwingelde en in bun
deltjes gebonden vlas
linnen ons denken. Onder
tussen ging de afval niet ver
loren, via een andere grote 
machine worden de « klod
den » inderdaad ook nog eens 
vrijgemaakt om eveneens 
naar de spinnerijen — meest
al in ' t buitenland — te wor
den verzonden. Wij vergaten 
nog een andere nevenvoort-
brengst van het vlas. 11]-

Lemen en taks 
Een van de talrijke 

vraagstukken in de vlas
nijverheid is zeker dit der 
vlaslemen en de daarbij-
gepaard gaande over
drachttaks. Het is zeker 
nuttig de huidige toestand 
eens te vergelijken bij die 
van een tweetal jaren ge
leden, toen er nog geen 
overdrachttaks voor le
men diende betaald te 
worden. 

Sedertdien werd de 
overdrachttaks ook nog 
verhoogd. Nemen we nu 
de vroegere toestand. Het 
roten kostte aan de huur
der per 50 m3 ongeveer 
1000 F en was vrij van 
taks. (Ter verduidelijking 
weze gezegd dat er vlas-
roterijen zijn die voor el-
gen rekening werken en 
anderen die verhuren aan 
derden). 

Het vervoer op roterij be
droeg 100 F waarbij een 
taks van 5 %, de huur van 
de turbine bedroeg onge
veer 800 F met een taks 
van 5 %. Met een arbei
der inbegrepen kostte dit 
900 F met 5 % overdracht
taks of 45 F te betalen 
door de huurder. De lemen 
werden afgestaan en door 
de verhuurder gebruikt als 
brandstof ter uitbating 
van de roterij. Er was dus 
slechts een overdrachttaks 
op het vervoer en de tur
bine. 

De huidige toestand ziet 
er echter helemaal anders 
uit. Het roten gebeurt gra
tis, zoals vroeger, en is vrij 
van taks. Het vervoer op 
roterij bedraagt 100 F met 
een overdrachttaks van 
6 %, terwijl de turbine 
verhuurd wordt tegen 300 

F arbeider inbegrepen. De 
afstand van de lemen is 
gratis, maar gezien deze 
thans een handelswaarde 
hebben tegenover vroeger, 
gezien deze waarde ge
schat wordt op gemiddeld 
1 F per kilo, gezien aan
genomen wordt dat de 
waarde van de afgestane 
lemen 80 % bedraagt van 
de uiteindelijke verkoop-
p r i j s (veronderstelde 
winstmarge), gezien de 
opbrengst per put van 
50 mS aan lemen ongeveer 
1500 kg bedraagt, stellen 
we vast dat thans de over
drachttaks veel hoger ligt 
dan vroeger. Even een 
voorbeeld : 

1500 kg — 20 % of 1200 
kg X 1 F = 1200 F, vervoer 
100 F, huur turbine 300 F 
of alles samen 1600 F x 
6 % = 96 F 

(zie blz 9 bovenaan) 
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Lemen en l-aks 

We willen hier dan nog 
spreken van de over
drachttaks die dient be
taald voor de huidige 
brandstof die thans de le
men vervangt. Wij willen 
hier tevens onderlijnen 
dat de prijs van de lemen 
gevoelig gedaald is. De 
huidige waarde bedraagt 
ongeveer 0,70 F per kilo. 
We stellen vast dat de 
kontrole op de overdracht
taks op bazis van 1 F per 
kg aanhoudt, wat mede 
door de gebrekkige rege
ling en voorlichting be
paalde roterijverhuurders 
achterstallige taksen heeft 
doen betalen, wat voor ve

len een onverwacht verlies 
betekende van tienduizen
den zuurgewonnen franken 
en tevens een achteruit
stelling van huurders en 
verhuurders tegenover 
roterijen die volledig voor 
eigen rekening werken 
met zich bracht. De vlas
sers vragen een herziening 
van de regeling en een 
eerbiediging van de vroe
gere toestand die meer 
gelijkheid bracht. Wij ei
sen in het raam van onze 
aktie ten bate van de vlas
sers : « Slechts eenmaal 
overdraehttaks op lemen 
en wel per duizend ». 

A.R. 

nog niet want er zijn plaat
sen waar de vlasnijverheid 
voor drie kwart uitgeroeid 
is ». Ook de talrijke « boten-
kopers » de tussenpersonen 
zijn grotendeels verdwenen. 

van de vlassers : « Ik heb 
toen meer vlas « verhands-
vold ^ in de herberg dan op 
het bedrijf want het was een 
tipisch en oud gebruik om te 
verkopen tussen pot en 

dorstigen laven, vertelde on
ze zegsman ook nog dat de 
vlasarbeiders waarschijnlijk 
de enige werklieden waren in 
Vlaanderen die reeds van 
ouds de vijf-dagenweek had-

Wet er ook van zij, de vlas
sersarbeiders vormen een 
gemoedelijk volk, maar deze 
mensen sterven uit. Ge vindt 
er geen jongeren meer. Vroe
ger waren er op ieder bedrijf 

Wanneer toe lagen 
voor de verwerkers 
Zij waren de makelaars tus
sen verwerker en spinnerij. 
Jef vertelt van de tijd toen 
er bijna gevochten werd om 
de goede voortbrengselen 

pint *. Dat gebruik van de 
vlassers om alles met een 
goeie slok te bezegelen is ons 
inziens echter nog niet ge
heel verdwenen. Kwestie van 

den want vroeger moest ge 
's maandags geen enkele ar
beider op het werk gaan zoe
ken, ze hingen allemaal tus
sen de notarisaffiches en de 
tapkraan. 

DR WOUTERS EIST UITBETALING 

Onze volksvertegenwoor
diger Dr Leo Wouters heeft 
in verband met onze aktie 
vlas enkele parlementaire 
vragen gesteld : 

Het komt mij voor, dat 
om meerdere redenen, een 
zekere onrust heerst bij 
de Vlassers in West-
Vlaanderen, en er is daar
bij opnieuw sprake van de 
tekortkoming van wege de 
regering in de zaak van de 
tweede schijf van de ver-
werkingspremie die in sep
tember 1958 door de toen
malige regering was be
loofd. 

Inderdaad, heb ik kun
nen nagaan, dat in sep
tember 1958, de regering 
op ondubbelzinnige wijze 
een premie van 10.000 F 
heeft toegekend per te
werkgesteld persoon in de 
vlasvezelbereiding. Het 
was voorzien dat deze pre
mie zou uitgekeerd worden 
in twee schijven : de eer
ste schijf einde 1958, en de 
tweede schijf van 5.000 F 
die ten laste kwam van de 
begroting 1959 zou in het 
l»egin van 1959 uitbetaald 

worden. In 1958 werd dan 
de eerste schijf van 5.600 
F op de begroting inge
schreven en ook werkelijk 
uitbetaald. De tweede 

schijf van 5.000 F zou dan 
op de begroting van 1959 
ingeschreven worden, 
maar er werd slechts 2.500 
F uitbetaald. 

Zou ik aan de Heer Mi
nister mogen vragen : 

1. Hoe het komt dat er 
slechts 2.500 F werd uit
betaald in 1959 ? 

2. Werd er geen 5.000 F 

op de begroting ingeschre
ven ? 

3. Wanneer zal de laat
ste 2.500 F uitbetaald wor
den — of heeft de regering 
beslist — en wanneer, dat 
deze helft nooit zal uitbe
taald worden ? 

Om alle onzekerheid 
hieromtrent weg te nemen 
zou het goed zijn, mocht 
de Heer Minister op deze 
vragen een duidelijk ant 
woord willen geven. 

In de Kamerkommissie 
van Ekonomische Zaken 
beloofde de Heer Minister 
bij de bespreking van de 
begroting van 1962, de ge
leidelijke overgang van de 
gekontinenteerde naar de 
vrije uitvoer van lijnzaad 
door onze Vlassers, en hij 
voorzag dat de beper-
kingsmaatregelen zouden 
vervallen bij het beschik
baar komen van de oogst 
1962. 

Mag ik de Heer Minis
ter vragen hoever het 
s taat met de opheffing 
van de kontingentering 
van het lijnzaad voor 
1962? 

leerjongens en die treft men 
niet meer aan, ze zien geen 
toekomst meer in het vlas 
zeggen ons de arbeiders die 
allemaal zonen hebben die 
niet in het vaderse voet
spoor getreden zijn. 

Wij hebben in de vlas-
streek ook nog met een vlas-
en kloddenverzender gei^ro-
ken. « Het is goed dat er ein
delijk eens wat gedaan wordt 
voor de Vlaamse vlassers » 
zei ons de man « tot nog toe 
is er steeds veel gepraat ge
worden maar weinig gedaan. 
Het vlasbedrij f Is tipisch 
Vlaams, moest het in Wallo
nië gevestigd zijn dan zou er 

Ooigem en Leikant, Kuur-
ne, Beveren - Leie, Wevel-i 
gem en Desselgèm, Ingel-
munster, (deze drie laatste in 
mindere of meerdere mate 
belangrijke vlasmarkten), het 
zijn al zovele namen in een 
gewest waar de vlasnijver-
.heid eeuwenlang bloei 
bracht. Wij hebben de men
sen — Vlaamse mensen —> 
daar hard zien werken hoe
wel het zaterdag namiddag 
was. (« Dat zijn middenstan
ders - zelfstandigen verze
kerde men ons). Wij heb
ben daar de arbeiders gezien 
met hun levensgrote voor
schoten, de mooie bedrij
ven — tipisch Vlaamse be
drijven — en dan hebben 
wij het aangevoeld dat hier 
in Vlaanderen door een mis
dadige politiek een oeroude 
nijverheidstak vermoord 

wordt 
Ergens in het gemeente

huis van Zele (het heeft 
miljoenen gekost) staat in 
een prachtig glasraam de 
lof van het vlas bezongen. 
De vlasnijverheid is er kapot 
gegaan. Als men ze nog ver
der in Vlaanderen laat ziel
togen zonder hulp, dan kan 
dat raam in het muzeum ge-

ci Moest het vlas een Waalse 

teelt zijriy 

ge zoudt wat anders zieny) 

zei ons een vlasser. 

al heel wat andere hulp ge
komen zijn •». 

Ook deze man drong aan 
op het toekennen van hogere 
toelagen voor de verwerkers 
zodat naar kwaliteitsvlas zou 
kunnen gestreefd worden. 
« Veredeld vlas moeten wij 
hebben, dan kunnen wij nog 
mee tegen de konkurentie », 
aldus onze zegsman. 

Langs een resem dorpkes 
zijn wij dan door de vlas-
streek gereden, de streek in 
het gebied van de Leie : 
Wielsbeke, Oostrozebeke, 

zet worden, een vlasmuzeum 
dan. 

En dan kunnen ze « vlas
minister » de Quae misschien 
aanstellen tot zaalwachter, 

• want als men de woedende 
gesprekken over die bel o ver
en - weinig - gever in de 
vlasstreek beluistert, dan 
komt men tot de vaststelling 
dat die man binnenkort tot 
niet veel meer dan dit nede
rige ambt zal geroepen 
worden. 

S.D.L. 



•DE VOLKSUNtt 

lüiniii 

GENT 
De afdeling Gent verkoos op 6 

juni j.1. haar nieuw bestuur vol
gens de nieuwe statuten. 

Er waren in totaal 152 kiezers 
opgekomen en volgende zeven be
stuursleden werden verkozen : 

De Kee Godfried; 
Dekeyser Guido; 
Dellaert Edmond; 
Deroo Guido; 
Rige Karel; 

Sleurs J an : 
Wouters Leo. 
Onder deze zeven werd de h. 

Guido Dekeyser, Onderbergen 57, 
Gent (tel. 25.09.08) als voorzitter 
aangeduid en als sekretaris de h. 
Edmond Dellaert. 

SCHELDljWINDEKE 
Ons meidoornbal van zaterdag 

9 juni was op alle oogpunten een 
waar succes. Orkest, trompetsolo, 
animator Wim De Moor en het 

zwaargewicht zanger waren eerste 
klas. De Vlaamse Kring Land van 
Rode haal t alle eer van haa r werk, 
hetgeen de opkomst van danslusti-
gen aan Dr Meysman zeker zal 
bewezen hebben. De Volksunie 
Gent-Eeklo, was vertegenwoordigd 
door volksvertegenwoordiger Leo 
Wouters en dame, provincieraads
lid Jos De Moor, penningmeester 
Rik De Paepe, propagandaleider 
K. Van Damme met hun onder-
scheidelijke echtgenoten 

Naar Antwerpen 
ORDEWACHT 

Al diegenen welke deel wensen 
Uit te maken van de ordewacht 
op 1 juli a.s. (strijdvergadering) 
worden verzocht zich onverwijld 
in verbindmg te stellen met het 
a r r V.M.O. - sekretanaat . lel. • 
38.76.06 of met het prov V.M.O 
sekretariaat, tel. 39.92.06. 

Onderrichtingen zullen gegeven 
worden tijdens een voorafgaande 
vergadering op dinsdag 26 juni in 
zaal Rubens, Statiestraat 175 Ber-
chem 

A JTWEEPEN 
Wij verzoeken de afdelingen 

die in het bezit zijn van een afde
lingsvaandel, net nodige te doen 
opdat het vaandel mee zou op
stappen in de massale optocht, 
die plaats heefi na de strijdver
gadering in zaal Majestic. 

Wie over spandoeken beschikt, 
stelle zich in verbinding met het 
sekretariaat, dat zorg zal dragen 
voor het aanbrengen van de ge
wenste slogans. 

Deze teksten worden gratis aan
gebracht 

AALST 
Op 1 juli 1962 naar Het zang

feest en de Grote Volksvergade
ring in feestzaal Majestic gevolgd 
door optocht. 

Wie gaat er mee ? 
Laat U tijdig iaschrijven op 

volgendp adressen ; 
Lokaal De Vriendschap, Kerk

straat 9, Aalst, tel 261.50. 
L. Rombaut, Molendreef 20 

Aalst, tel. 217.66. 
75 F per persoon 
Vertrek te 9 uur aan het lokaai 

De Vriendschap Kerkstraat. Aalst 

BRUSSEL 
Op zondag 1 juli vormen de na 

tionalisten van het arrondisse
ment Brussel een autokaravaan 
achter de Vlaamse Schouwburg. 

De autobestuurders gelieven zo
veel mogelijk vrienden mee tf 
nemen. 

We vertrekken te 9 uur 05 in 
groep met versierde wagens over 
Vilvoorde en Mechelen. 
Groot-Brussel per autobus naar 
Antwerpen. 

Aan de bewoners van Groot-
Brussel wordt een zeer goedkope 
en zeer gemakkelijke gelegenheid 
geboden om in gezellige groep 
naar de volksvergadenng de op
tocht en het zangfeest in Antwei-
pen te trekken. 

De inschrijvmgspnjt (drinkgela 
inbegrepen) bedraagt 60 F per 
persoon en. kan gestort worden op 
P.C.R. 4084.97 van Torfs J.E., A, 
Lambiottestraat 133 Brussel 3. Het 
Inschrijvingsgeld kan ook op dat 
adres of aan de plaatselijke be 
stuursleden afgegeven worden 
Laatste dag van inschriiving : 25 
juni 1962. 

Vertrek : Vilvoorde te 8 uur 30 
aan de kerk (Heldenplein) voor 
de deelnemers uit Vilvoorde en 
Machelen, 

Schaarbeek te 9 uur aan het 
Liedtspleln. 

Brussel te 9 uur 05 achter de 
KVS samen met de autokaravaan. 

Voor meer inlichtingen "• tele
foon 33 13,30. 

DENDERLEEUW 
Reis naar Antwei-pen op zondag 

1 juli. 
In de voormiddag deelneming 

aan de Grote Volksvergadering m 
de zaal Majestic. 

In de namiddag deelneming 
aan het Jubelzangleest in het 
Sportpaleis. 

De bus vertrekt op het dorp te 
8 uur 40 na de H. mis van 8 uur. 

Inschrijven bij Beeckman Hec
tor, Alfons De Cockstraat 2a en bij 
Wilfried De Metsenaere, Sport-
straat 2 of bij andere bestuursle
den die de namen van het sekre
tariaat overmaken voor 29 juni. 
Voor de deelnemers aan de bus
reis zijn er ook zitplaatsen aan 
30 F zodat er niet dient aange
schoven in het Sportpaleis. 

Algemene herhaling der liederen 
tijdens de reis. Er zullen program
ma's zijn. 

DIKSMUIDE 
Zoals vorige jaren, trekken op

nieuw bussen naar de Sinjorenste-
de, voor deelneming aan het Ju
belzangfeest, en de grootse 
Vlaams-nationale volksvergade
ring. 

Inschrijvingen tot 25 juni wor
den aanvaard bij : 

Leo De Vreese « Vlaams Huis » 
Diksmuide, IJzerlaan. Tel. 051. 
507.49. 

Jef Devisscher, Vladslo Wer-
Kenstraat 38 

Juul Haezebaert, Adinkerke, 
Garzebekeveldstraat. 

Pred Laplasse, Oostduinkerke, 
Polderstraat 91. 

Cyriel Bultinck, Woumen, Diks-
muidestraat 136. 

Prijs en uur van vertrek wor
den bij inschrijving medegedeeld. 

De steunbus in het Vlaams 
Huis bracht dezi, maand 650 F op, 
dat maak^ in 3 maand 1.300 F. 

GENT 
Naar Antwerpen. 

Wie reist mee op 1 juli naar 
Antwerpen ter gelegenheid van de 
gi-ote volksvergadering en het 
nat. zangfeest ? Voor de zingende 
karavaan inschrijven in het 
Vlaams huis Roeland, cafe Tijl, 
Elisabethlaan. bij Ed Ooken Pa-
lingshuizen 92 en bij J an Ritzen, 
Grondwetlaan St. Amandsberg. 
Prijs 60 P. In cafe Rubenshof,, 
Borluutstr. wordt door de Vlaam
se vriendenkring eveneens een au
tobus ingelegd, prijs 60 P, de acor-
deonist is er terug bij. Alle auto
bussen en privaatwagens vertrek
ken gezamenlijk aan het Vlaams 
huis Roeland om 8 uur 30 stipt. 
De deelnemers der andere gewes
ten sluiten eveneens daar bij de 
karavaan aan. 

ROESELARE 
Roeselare en omliggende : per 

autocar naar het Zangfee.st op zon
dag 1 juli tegen de prijs van 95 F 
zitplaats inbegrepen voor het zang
feest. Inschrijven bij de V.U. pro
pagandisten of bij A. Desimpelae-
re, Kalkenstraat, Roeselare, tel. 
209.64 en dit zo spoedig mogelijk, 
want er zal plaats te kort zijn en 
in Antwerpen en in de car. 

ST. KATHERINA LOMBEEK 
De bus voor het zangfeest ver

trekt te 8 uur 30, 
Inlichtingen en inschrijving bi j : 

Denissen Eugeen, Afligemstraat 39 
(tot 28 juni). 

Prijs 50 F. Kaar t 30 F 

ZOTTEGEM 
Een autocar wordt ingelegd van

uit Nederbrakel, over St. Maria-
Oudenhove, Erwetegem, Zottegem 
en Leeuwergem 

Vertrek te Nederbrakel om 8 
uur 

Reiskosten : 65 P (55 F voor tie
ners), te betalen bij inschrijving 

Inlichtingen en inschrijvingen : 
Nederbrakel : Pol Weemaes 

Lindeke 15 B. 
St Maria-Oudenhove : Fons De-

lange, Pallestraat 31. 
Erwetegem : Leon Pranseiis, 

Eekhout. 

Zottegem : Rik Sohier. Acacia
laan 86, Sint Jori&hof. 

Velzeke : Julien Uytterhaegen, 
Provinciale Baan 77. 

Leeuwergem : Prosper Detroyer, 
Gentsesteenweg 19. 

Guibert Buysse, Saffelstraat. 
Algemene leiding : Rik Sohier. 

LIMBURG 
Limburg naar het zangfeest. 

We nodigen onze leden en sym
pathisanten dringend uit aanwe
zig te zijn te Antwerpen op 1 juli 
a.s. voor -de massa-volksvergade
ring en het zangfeest. 

Daar we vernemen dat de kul-
turele vereniging « Vriendenband » 
verschillende autobussen heeft in
gelegd die reeds 's morgens naar 
Antwerpen vertrekken dringen we 
erop aan dat onze leden met deze 
autobussen zouden meereizen. Ze 
kunnen zich daarvoor aangeven 
op volgende adressen : 

Urbaan De Bruyn, Grote baan 
287, Kuringen. 

Urbaan Driljeux, Kapucinessen-
straat 29, St. Truiden. 

Renaat Vanheusden, Zavelven-
nestraat 14, Hasselt 

Lutgart Droogmans, Oppum 150, 
Herk de Stad. 

Pilip Verhemeldonk, Lindestraat 
30, Loksbergen. 

Renaat Peremans, Schalbroek, 
Lummen. 

Joris De Bruyn, Bergeneinde 
100, Rummen. 

Paul Malcorps, onderwijzer, 
Grote baan, Berbroek. 

Frans Werckx, Holrakkersstraat 
17. Kermt. 

Jef Ory-Cremers, Kapelstraat, 
Stevoort. 

Cuppens, Kerkstraat 16, Neeroe-
teren. 

Gustaaf Begas, Stationsstraat 
74, Lanaken, 

Albert Jacobs, Hoogstraat 11, 
Beringen. 

We vernamen reeds dat er 3 bus
sen werden vastgelegd en <Jat de 
prijs schommelt tussen 80 en 
80 F. Toegangskaarten voor het 
zangfeest kunnen bij hogergenoem-
de vereniging besteld worden. Reis
weg en uur van vertrek, alsmede 
de opstapplaatsen zullen aan de 
deelnemers meegedeeld worden. 

De verkozen bestuursleden dan
ken de leden voor het vertrouwen 
en hopen een vruchtbare werking 
te kunnen ontplooien m e t ' d e ak-
tieve medewerking van allen. 

Wie zich daadwerkelijk wil in
zetten neme kontakt met de voor
zitter. 

Afdeling Gent. 
Het afdelingsbestuur doet een 

warme oproep tot alle leden en 
sympathisanten om op 11 juli a.s. 
de leeuwevlag een ereplaats te ge
ven aan hun gevel. Wie zich een 
leeuwevlag wil aanschaffen wende 
zich tot het sekretariaat van de 
Nationale Bevlaggingsaktie, Ge-
wad 18, Gent. 

SINT PIETERS LEEUW 
De dynamische afdeling der 

Vlaamse Volksbewegmg Sint Pie-
ters Leeuw richtte vrijdag 11. al
daar een interessante debatavond 
in over het federalisme. Als spre
kers ta-aden op : Mr. D. Deconinck, 
formeel voorstander van het fede
ralisme en anderzijds Senator Ka-
rel Van Cauwelaert, verwoed te
genstander van genoemde staats
vorm. Moderator was Staf Ver-
rept. 

Na een klare uiteenzetting over 
wat federalisme feitelijk is, for
muleerde Mr. Deconinck het 
s tandpunt van zijn part i j betref
fende het federalisme in België. 
Hierop replikeerde Van Cauwelaert 
dat hij fceoretisch het federalis
me wel kan bijtreden maar da t 
zulke staatsvorm praktisch gezien 
in België niet kan tot s tand ko
men omdat er. naar zijn mening 
althans, geen echte Waalse fede
ralisten zijn ! (De Vlaamse fede
ralisten zijn immers niet vol
doende) Na een korte pauze had 
de heer Van Cauwelaert dan nog 
de eer acht vragen, ' gesteld door 
de toehoorders te mogen beant
woorden; Mr. Deconmck slechts 
een Het moet dan toch zijn dat 
het s tandpunt van de V.U. veel 
duidelijker is dan het gepraat m 
de ruimte van Karel Schildwacht. 

Gevraagd vrou'welijke be
diende beginnelinge. Ver
eist : perfekt typen,, be
schaafde omgangstaal. 
Schrijven: Médico-Sociaal-
Bureau, Antwerpen, Mark-
gravelei 26. 

: Concierge gevraagd voor 
: dokter Van Rijkswijck-
; laan 74 Antwerpen. 
; Liefst 40 a 55 jaar. 
: AUeenst. of man buiten-
: werkend. Goede aanbeve-
: ling. Aanbieden maand-
: woensd. - donderdag 18 
• 19 uur of na afspraak. 

Mr. Deconinck mocht trouwens 
vanwege een overwegend C.V.P. 
gezind publiek een hartelijk en 
verdiend applaus in ontvangst ne
men ! 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

HUWELIJKEN 
Wij vernemen he t nieuws van 

de huwelijksinzegening op 23 ju-
nie.k. te Aarschot van de heei 
Herman Holemans met mej . Mag-
da van Innis. 

Onze oprechte gelukwensen. 

GEBOORTEN 
Te Nijlen werd in he t gezin 

Van Dessel - Matheus een zoontje 
geboren dat Johan werd genaamd. 
Onze oprechte gelukwensen. 

Op 26 mei werd in het gezin 
Geerts - van Broeckhoven te Bor
gerhout een dochtertje geboren 
da t Kathli jne werd gedoopt. On
ze oprechte gelukwensen. 

De familie Staelens M., Grote 
baan, Kortemark, werd gezegend 
met een dochterje Sibinne. 

Hartelijk proficiat. 

IN MEMORIAM 
Te Wetteren overleed op 6 Juni 

de heer A. de Winter. Wij bieden 
de naastbestaanden onze oprecht-' 
blijken van kristelijke deelneming 
aan. 

Gronden 

Hypoteken 
Bouwen van Landhuizen 

• 
Wendt U in vertrouwen tot de 
maatschappijen 

ROLUS & VAN DER PAAL 
en 

ONS LANDHUIS 
• 
Grote steenweg, 159 
Berchem (Antwerpen) 

IN MEMORIAM 
We betreuren het afsterven 
van onze vriend Sander Van-
heel uit Beringen. 
De overledene was een trouw 
en vurig lid van onze part i j 
waarvoor hij zich steeds ten 
dienste heeft gehouden. 
Wij bieden de familie Vanhcel 
onze christelijke deelneming 
aan. 

Telefoon 39 .69 .57 

1 

ZOEKERTJ 

Bediende, 53 jaar, om zijn over
tuiging nu nog in 1962, gebrood
roofd, zoekt passende werkgelegen
heid als bediende of eventueel ma
gazijnier, liefst omgeving Gent. 

Schrijven bureel blad letters 
M.V.P. 

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

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

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

Beproefd Vlaming, 50 jaar, rui
me handelsgeest, zoekt betrekking 
als zaakvoerder of boekhouder, 
Pisk en Sociaal onderlegd. Kan 
desnoods borg storten. 

Schrijven blad 119. 

Gevraagd voor Oostende flinke 
meiden reeds gediend hebbende. 
4.500 F per niaand. R.M.Z. kost en 
mwoon. Zich wenden 59 Konings-
';traat Oostende 

Gevraagd meisje voor hulp In 
huishouding. Inwonend. Dr. Bar
tier, Louisastraatt 24. Mechelen, 
teL 015-161.77. 

Vlaams nationalist vader Tan 6 
kinderen zoekt plaats als chauf
feur of niagazljnier liefst «nge-

ving Gent - Kortrijk of Brugge. 
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WERVINGSAKTIE 
De Volksunie-afdeling Aalst 
zet eerstdaags een aktie in 
voor he t werven van leden en 
abonneuten. Onthaal onze 
propagandisten goed en... 
sluit aan. 
Ook financieele steun wordt 
steeds met dank aanvaard. 

AALST 

Bevlaggingsaktle Aalst en omlig
gende gemeenten. 

Elke ware Vlaming moet he t als 
een plicht beschouwen op 11 juli 
VI. Nat. hoogdag te vlaggen. 

Leeuwenvlaggen worden te koop 
aangeboden tegen : 

Geschilderde in katoen : 1,50 x 
1,50 = 260 F + verzendingskosten. 

Geschilderde wol : 1,50 x 1,50 = 
350 P + verzendingskosien. 

Geschilderde wol : 2 x 2 = 
600 F + verzendingskosten. 

Pilmsektie een grote filmavond in, 
waarop alle militanten, leden en 
symphatisanten van he t ganse ar
rondissement Antwerpen vriende
lijk uitgenodigd worden. Deze film
avond biedt een overzicht van de 
Volksunie aktiviteiten van de laat
ste 4 jaar en in het bizonder van 
het laatste jaar . Niemand mag de
ze zeer interessante avond missen. 

De V.M.O. Pilmsektie stelt voor: 
Mars op Brussel der 100 000 in 

kleuren. 
De Vier Landdagen voor een 

Federaal Vlaanderen in kleuren. 
Amnestiebetoging 1959. 
Bewegingsleven 1 en 2 die een 

gi'eep brengen uit verschillende 
gebeurtenissen o.a. incidenten H. 
Geest. 

Beelden van V.N.J. en Blauw-
voetvendels. 

-Als hulde aan he t offer van dui
zenden Vlamingen. 

IJzerbedevaart 1937 met Dr 
Borms, prof. Daels, JuUen Plat-
teau. 

HERNIEUW UW ABONNEMENT 
Franjes tegen 10 F de meter. 
Ook groter-dumder en gebor

duurde vlaggen en wimpels zijn te 
verkrijgen. Zich wenden tot : Frs. 
Corniere, IJzerenwegstraat 19, 
Aalst. Tel. 255.64. 

Vlamingen weest kordaat, doet 
«w plicht, stelt een daad ! 

ANTWERPEN 

Voetbal. 

Op zaterdag 23 juni, gi'ote voet
balwedstrijd : V.M.O. - Antwerpen 
tegen V.M.O. Gent . Brussel. De 
wedstrijd vindt plaats op he t voet-
balklub Dockx te Deurne. Nadere 
inlichtingen volgen. Wij roepen nu 
reeds alle simpatizanten op deze 
match zo talrijk mogelijk bij te 
wonen. 

Het gezin in de film. 

Ter gelegenheid van het 5de 
Festival van de Belgische Film, 
dat in november e.k. te Antwer
pen plaats heeft, wordt door de 
Bond van Grote en van Jonge Ge
zinnen v.z.w. een bijzondere prijs 
toegekend. 

I>eze prijs, ter waarde van 
10.000 F, zal toegekend worden aan 
de film die op een artistiek verant
woorde wijze he t meest bijdraagt 
om de hoge waarden van het ge
zin of van de opvoedingstaak van 
he t gezin te belichten; bij ont
stentenis h ieraan kan de prijs 
toegekend worden aan een kinder
film, die het meest beantwoordt 
aan de psychologie van kinderen 
van 6 tot 10 jaar . 

Filmavond. 

Grote filmavond in de zaal Ru
bens, ^ a t i e s t r a a t , I e Berchem, op 
zaterdag 30 juni ce 20 uur 30 stipt. 

Om de Vlaams Nationale hoog
dag van 1 juli op een waardige 
wijze in te zetten richt de V.M.O. 

V o o r a l u w h e r e n - d a m e s - • 
e n k i n d e r k l e d i n g : : • 

• 

HUIS VICKY I 
• 

(maatwerk en confectie) j 
• 

• 

Diksmuidelaan 151 • 
Berchem-Antwerpen ! 

Tel. 39.08.55 l 
• 

• 

Koop nu uw zomerUleding ! ; 
• 

Kostuums : prima kwaliteit, ! 
snit en ai werking vanaf 1895 F J 

• 
Sportvestons vanaf 795 F ! 

Broeken In kaniwol vanaf 495 F ! 
Hemden - dassen - ; 

regenmantels enz... j 
• 

Voor (Ie dames : ! 
speciale aanbietllng njlon - ; 
regennmantcis blauw en bruin • 

slechts 5Ö0 F i 
m 

Speciale voorwaarden aan ; 
m 
• 

d e V.U. a b o n n e m e n t e n . ! 

Inkom gi'atis. 
Verbruik mogelijk. 
Opening deuren 20 uur. 

BRUSSEL 
Mededeling van de nieuwe statu
ten. 

De verantwoordelijken uit elke 
afdeling kunnen op zaterdag 16 
jtmi te 15 uur in hotel Rembrandt , 
Kruidtuinlaan 7 te Brussel ken
nis krijgen van de nieuwe part i j 
s ta tuten. Alle raadsleden, alle kan
didaten bij vorige verkiezingen en 
alle vei-antwoordelijke afgevaar-

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 
Sellekenstr., 41, Leuven 

• • • • « • « • • • • « • • v i a • • • • « • • > • • • • • • • • 

Bon voor gratis doku-
mentatie. 

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 : 

digden van de plaatselijke afde
lingen worden verwacht op deze 
belangrijke bijeenkomst. De lid-
maatschapskaar t 1962 geldt als 
toegangsbewijs voor de verant
woordelijken, die hun uitnodiging 
nog niet mochten ontvangen heb
ben. ' 

BEIGEM - GRIMBERGEN -

HUMBEEK 

De deelnemers aan de werftocht 
met verkoop van het blad komen 
op zondag 17 juli te 8 uur 45 sa
men achter de KVS (Lakenstraat 
Brussel) of te 9 uur 30 aan de 
kerk van Beigem. 

D)WORP 

Voorlichtingsvergadering op za
terdag 28 juni te 20 uur in het lo
kaal de Leeuwerik, Kerkstraat , 
Dworp. 

Sprekers : Wim Jorissen. 
M. D. de Coninck en de heer 

Talloen. 

GENT Iste WIJK 
De kollektiebus in cafe Rubens

hof bracht opnieuw de vorige 
maand 550 P m he t Volksunie 
laadje. 

Daarvoor hartelijke dank. 

HAREN 

De deelnemers aan de werftocht 
met verkoop van ons blad komen 
op zaterdag 23 juni te 14 uur sa
men achter de KVS of te 14 uur 
30 aan de Sint-Vincentiuskerk te 
Evere. 

HEUSDEN 

De V.M.O. Gent was op 10 juni 
en met een kolportage en met een 
openluchtmeeting aan de slag te 
Heusden. 

De belangstelling in de straten 
en a a n de kerk was bevredigend, 
zo ook de verkoop van het blad. 
Op zondag 17 juni meeting te As
senede en Ertvelde. gevolgd door 
kolportage, vertrek aan de Roe
land om 7 uur 45 stipt, wie te laat 
komt kan niet mee, hetgeen steeds 
betreurenswaardig is, daarom op 
tijd uit de veren en tijdig op de 
plaats van samenkomst. 

Ook nieuwelingen zijn steeds 
welkom. 

lEPEK 
Op zondag morgen 17 juni om 

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

Sprekers : onze arrondissements
voorzitter dokter Herman Le 
Compte over : « De Waarheid 
over Potma »; onze nationale se-
kretaris. Drs. Wim Jorissen over : 
« De huidige politieke toestand ». 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

LEDE 
Pol Martens. 

Voor een vijf tig-tal aanwezigen 
besprak Pol Martens hier vorige 
week zaterdag hec rechts of links 
zijn van de Volksunie. In een zeer 
boeiend en genuanceerd betoog 
gaf hij een omschrijving van de 
begrippen « links » en « rechts », 
en besprak daarna de plaats van 
de Volksunie in het kader van de 
gegeven definities. 

Priva-te kinderhome St-Jan 
Onder leiding van gediplo
meerde kinderverzorgster. 
Matige prijs. Lombardsij-
delaan 144 Westende. Tel. 
058/238.45 

Het debat achteraf bewees de 
interesse, waarmee het publiek de 
uiteenzetting had gevolgd, 
11 juli-viering. 

De « Vlaamse Klub » nodigt ie
dereen uit op haar jaarlijks 11 
juli-volksbal, deze maal op zater
dag 7 juli te 20 uur, in de grote 
zaal van he t lokaal « Reinaert », 
Kasteeldreef. 

Het dansfeest wordt voorafge
gaan door een hulde aan Jef Cool, 
bij welke gelegenheid Mr Frans 
Van der Eist een rede zal houden. 

De volgende dag heeft dan te 
half elf de traditionele 11 juli-Mis 
plaats in de parochiekerk van 
Impe. 

Meer gegevens volgende week. 

Mededeling van het Hoofd-
sekretariaat. 

De besturen der V.U.-af de
lingen worden dringend ver
zocht te wachten tot 1 juli al
vorens over te gaan tot de her
nieuwing van de drie- of 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. 

Arr. Mcchelen. 
WILLEBROEK 

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

in de zaal Ons Huis, Nieuwstraat 
8, Willebroek. 

Sprekers : 
Pierre De Smedt : Waarom V.U. 
Charles De Ruys.scher : Waarom 

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

gramma. 
Pi-ancis De Weert : Het P.V.V. 

programma. 
Daarna open debat : Jorissen -

De Weert. 
Onze Willebroekse vrienden 

moeten daar allen naartoe. 
MECHELEN 
Naar Willebroek 

Vrijdag 22 juni te 19 uur 15. Sa
menkomst in lokaal Opsinjoorke. 
Gezamenlijk vertrek naar de mee
ting te Willebroek. 
Vlag. 

Langs deze weg willen wij 
bekend maken dat de nieuwe arr. 
vlag geschonken werd door de hr 
Verschaeren en de stok door hr 
Renard. 
LIER 

Vrijdag 22 juni te 19 uur toch-
naa r de meeting te Willebroek 
Vertrek lokaal Den Hoorn stipt op 
tijd a.u.ta. 

MOLENBEEK-JETTE 
Een hartelijk woord van dank 

voor de mannen van Jet te die t i j 
dens de nacht van zaterdag op 
zondag op de landdag-weide: on
danks bijtende koude hun werk 
schitterend hebben volbracht; als
ook aan de autobestuui*ders die 
hieraan hebben deelgc-nomen 

Wij doen een oproep aan allen 
Om voortaan in massa deel te ne
men aan de colportages die om 
de veertien dagen ingelegd worden 

MAZOET 
Kortingen op 
Gasolle 0.53 
Lichte stookolie 0,46 

Koop bi.1 Propagandisten ! 
RAREI UYT" RHAI-UiHt 

P R I M A L M ^ ^ Z O E T 
A n t w e V p e n - T e l 49 5.^ 29 

AMERIKAANSE STOCK 
A L L E S 

ONZE 

Vlasmarkt 16 
Gent 

Tel. 23.17.67 

V O O R 

UEUS : 

C A M P I N G 

U DIENEN 

Hopland 51 
Antwerpen 

Tel. -«2.61.18 

en die 's zaterdags door ons ge
west worden verzorgd. 

Binnenkort gaan we met de ml-
crowagen, daarom nog een duwke 
op P.R. 8654.50 Volksunie ARR. 
Brussel. 

Papierslag : Verzoek oud papier 
te bewaren datum wordt medege
deeld. 

HERNIEUW UW 
ABONNEMENT 

NOORDERKEMPEN 

Na de korte onderbreking der 
laatste zondagen trekt de V.M.O.-
Noorderkempen zondag a.s. weer 
de baan op ! Naar alle vooiruit-
zichten zullen twee tot drie nieu
we propagandisten deelnemen aan 
de kolportage te Brecht en Sint-
Lenaarts, op 17-6-62. Daar de tocht 
tamelijk ver is, verwachten wi] U 
vroeg uit de veren... 

Op zondag 24-6-62 trekken wij 
dan met man en macht naar Ba,-
zel, waar de Vlaamse vrienden 
met ongeduld op ons wachten. 

Tot zondagmorgen ! 

MERKSEM 
Zaterdag 23 juni te 20 uur 

30, inhuldiging van de zaal 
TUL. Bredabaan 298. 

Sprekers : 
Mtr Pr. Van der Eist, voor

zitter van de Volksunie en 
volksvertevenwoordiver. 

M. Reimond Mattheyssens, 
volksvertegenwoordiger. 

HERMAN VAN DEN REECK-
HERDENKING 

Deze herdenking wordt dit 
jaar gehouden op zondag 17 ju
ni 1962. 

Het programma voorziet : 
Te 8 uur 30 : Een zielemis 

in de St-Annakerk te Borger
hout (Goedendagstraat) voor 
allen die hun leven hebben ge
geven voor de Vlaamse gemeen
schap. 

E.P Marcel Brauns sj houdt 
de kanselrede en de tenor Pons 
Peeters zingt mooie Vlaamse 
liederen. 

Te 11 uur 30 : Ben bezin-
ningsstonde rondom het graf 
van Herman op de Schoonsel-
hofbegraafplaats te Antwerpen 
met samenzang, solozang door 
Pon.<; Peeters, een bloemenhulde 
en twee toespraken : 

Ben groet namens de Vlaatn-
se frontsoldaten door dhr Juul 
Van Opstal (lid van -het Hoofd
bestuur V.O.S.). 

De herdenkingsrede door 
Prof. Dr, Walter Opsomer. 

Zetelfabriek 
Boterberg 

LEDEZIJDf LEDE 

/Xlleenverdeler 

Engel & C° 
Eigen oroduVtle 

Uifgebreic gamma 
Aan huis geleverd 

Pi-ospektus 
op «/erzoeU 

TEl (053) 225.6C 

Voo' 'eden 
en abonnees 

y/otksunie 
20 % KORTING 

CAFE RESTAURANT 

V'aamse Club 

« B U T J E » 
27 Vander Stichelenstr. 

Blankenberge 
Volledis Pension : 150 F 

VLAMINGEN UW HUIS 
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FISKALE HERVORMING 
I 

AVONTUUR 

Regering wijzigde eigen ontwerp 

ONTUUR 
zal men de Staat dichter 
brengen bij het Vlaamse, 
respectievelijk het Waalse 
volk. Dan pas zal de inge
steldheid, de houding van de 
burgers tot de staat veran
deren. Dit is veel belangrij

hervorming moesten recht
vaardigen niet bereikt wor
den. 

Deze doeleinden waren be
ter te verwezenlijken door 
een minder spektakulaire, 
maar voorzichtiger en gelei-

wijzigde eigen ontwerp 

(Vervolg van blz. 1) 
gewijzigd worden ! Minister 
Dequae die eerst zijn ont
werp hardnekkig verdedigde 
aanvaardde nu amendemen-
ten. 

In de kommissie voor fi
nanciën is het regerings
ontwerp grondig gewijzigd : 
Tan de 88 artikelen werden 
er niet minder dan 63 gewij
zigd. De regering zelf diende 
befst 54 amendementen in 
op haar eigen wetsontwerp ! 

Spreker ziet hierin het on
weerlegbaar bewijs van de 
lichtzinnigheid waarmee de 
regering te werk gegaan is. 

Niettemin heeft de rege
ring nog niets geleerd en wil 
zij nu het parlement ver
plichten hals over kop het 

ontwerp goed te keuren. Dit 
is een avonturenpolltiek 
waarvoor de regering en de 
regerende partijen de volle 
verantwoordelijkheid dra
gen. Het is evenwel erg voor 
het land en de belastingbe
talers. 

Mr. Van der Eist betoogt 
dan dat niemand bezwaren 

kan hebben tegen een ver
eenvoudiging van het be
lastingssysteem of tegen 
meer sociale rechtvaardig
heid. 

Wat zijn echter de werke
lijke doeleinden die nage
streefd worden door deze 
hervorming ? 

• Waa rom deze fiskale 

hervorming ? 

Aanvankelijk werd er veel 
gesproken van «vereenvoudi
ging », maar nu geeft de mi
nister zelf al toe dat er in 
feite geen sprake kan zijn 
van een merkbare vereen-
youdiging. 

In het kommissieverslag 
kan men zelfs lezen : « Men 
moet een uiterste ingewik
keldheid aanvaarden als 
normaal gevolg van de toe
passing van een globale be
lasting » ! 

Spreker treedt dan in bi-
zonderheden over de fiskale 
stelsels en hun gevolgen. 

Een ander doeleinde zou 
Bdjn het voeren van een mo
derne fiskale politiek in 

EEN 
funktie van de konjunktuur-
politiek en de ekonomische 
politiek mogelijk maken. 
Hiertoe is niet zozeer een 
fiskale hervonning nodig 
dan wel de sanering van de 
staatsfinancies. 

Een staat die bestendig 
boven zijn middelen leeft, 
onder schulden gebukt gaat 
en steeds in geldverlegenheid 
verkeert kan geen fiskale of 

monetaire politiek aangepast 
aan de konjimktuur voeren. 
Hij ziet zich zelfs verplicht 
de belastingen te verhogen in 
een periode van laagkon-
junktuur. 

Tot de sanering van de 
staatsfinancies kan de fis
kale hervorming slechts bij
dragen in zover de inkom

sten van de staat er door sti j
gen, dus door belastingsver
hoging. 

Dit is ongetwijfeld het 
echte, maar niet toegegeven 
doel dat de regering, na
streeft. 

Wanneer echter de staats
uitgaven steeds blijven sti j
gen zal men zelfs door be
lastingsverhoging geen ge
zondmaking van de openbare 
financies bereiken. De moed 
om de staatsuitgaven te sta
biliseren, te verminderen 
ontbreekt echter. Integen
deel zien wij de regering zich 
tot steeds nieuwe uitgaven 
verbinden ! 

Dat de fiskale hervorming 
zou bijdragen tot de ekono
mische expantie wordt ten 
zeerste betwist door de be
voegde kringen. Vooral het 
oorspronkelijk wetsontwerp 
was zeer nadelig voor de 
kleine en middelgrote be
drijven. Ook na de wijzigin
gen in de kommissie aange
bracht blijft het nadelig : in 
plaats van de progressieve 
aanslagvoet van 20 tot 28 % 
komt nu eeij eenvormige 
aanslagvoet van 30 % ! 

Voor sommige kleine be
drijven betekent dit een 
verzwaring van de fiskale 
druk met 50 % ! 

Daarbij komt nog een 
zwaarder belasting voor de 
gereserveerde winst, die voor 

de kleine en middelgrote be
drijven dikwijls de enige 
bron is voor nieuwe investe
ringen. 

Mr. Van der Eist wijst er 
dan op dat men de kleine en 
middelgrote bedrijven hoofd
zakelijk aantreft in het 
Vlaamse land. 
• Hervorming van de 

Staa t belangrijker 

Spreker vervolgt zijn rede 
met er op te wijzen dat een 
hervorming van de Staat 
veel belangrijker en veel 
noodzakelijker is dan een 
bedenkelijke fiskale hervor
ming. 

Het werkelijk fundamen
teel probleem voor de Belgi
sche Staat is de oplossing 
van de Vlaams-Waalse pro
blemen. 

Tegenover de plicht van de 
burgers belastingen te beta
len staat de plicht van de 
Staat de belangen van de ge
meenschap te behartigen. 
Dit betekent dat de regering 
er moet over waken dat alle 
staatsuitgaven verantwoord 
zijn en er geen geldverspil
ling of nutteloze of overdre
ven uitgaven plaats hebben. 
Maar ook dat de burgers het 
bewustzijn, de overtuiging 
hebben dat de Staat hun ge
meenschappelijke, nationale 
belangen behartigt. Dit be
wustzijn, deze overtuiging 
kunnen de Vlamingen niet 
hebben in de unitaire, ge
centraliseerde staat. Op het 
Vlaams Wetenschappelijk 
Ekonomisch Kongres vorig 
jaar heeft prof. Coppé er nog 
op gewezen dat in ons land 
« de Staat de vijand » is. De 
staat is volksvreemd. Er is 
geen gemeenschapszin, geen 
nationale solidariteit. Slechts 
door de hervorming van de 
Staat op federale grondslag 

op 54 punten 
ker voor het welslagen van 
een fiskale hervorming en 
de bestrijding van de belas
tingsontduiking dan welke 
kontrole maatregelen ook. 

Mr VAN DER ELST 

Mr. Van der Eist verklaart 
dat hij tijdens de algemene 
bespreking niet in bizonder-
heden zal treden, vermits de 
artikelsgewijze bespreking 
zal toelaten bepaalde aspek-
ten nog te behandelen. 

• De fiskale he rvorming 
een a v o n t u u r 

Hij meent te mogen be
sluiten dat de voorgewende 
doeleinden die de fiskale 

delijker hervorming van on
ze fiskale wetgeving. 

Het werkelijk doel van de
ze fiskale hervorming zal 
uiteindelijk toch blijken te 
zijn een verzwaring van de 
belastingsdruk, vooral in sa
menhang met de kadastrale 
perekwatie en de hervorming 
van de gemeentelijke fiska-
l i tei t 

De doorvoering van de fis
kale hervorming zal jaren in 
beslag nemen en een enor
me inspanning vragen. In 
dit verband citeert spreker 
een artikel van prof De Rid
der, verschenen in het tijd
schrift « Socialistische 
Standpunten » waarin deze 
de vrees uitdrukte voor on
voorziene storingen op eko
nomisch en sociaal gehied In 
geval van een radikale her
vorming van het belastings
wezen. 

Hij eindigt zijn rede met 
het oordeel van een gekende 
Vlaamse fiskaUst aan te ha
len : « De voorgestelde her
vorming is nutteloos en zal, 
door de stoornis en de 
rechtsonzekerheid die zij en 
bij de administratie en bij 
de belastingsplichtigen zal 
doen ontstaan, uitgroeien tot 
een jammerlijk avontuur ». 

Aan dit avontuur dat de 
regering gewild heeft, zullen 
wij ons niet medeplichtig 
maken, besluit hij . 

Tijdens zijn rede werd 
spreker af en toe onderbro
ken door ministei= Dequae en 
adjunkt-minister Thiele-
mans, wat aanleiding gaf tot 
een discussie over bepaalde 
punten. « 

Mr. Van der Eist motiveer
de door zijn rede het stand
punt van de Volksuniefraktie 
die tegen de fiskale hervor
ming zal stemmen. 

Parlemenlaire vragen 
H Onwaardigheid 

H. Mattheyssens heeft 
volgende Parlemjentaire 
vragen gericht tot de heer 
Minister Adjunkt van Fi
nanciën. 

Mag ik de Heer Minister 
verzoeken mij een konkreet 
geval van onwaardigheid te 
willen opgeven, dat, voor 
de weduwe van een oud-
strijder, het onderbreken 
van het bekomen of van 't 
genot der frontstreepren-
ten voor gevolg heeft, op 
grond van artikel 65 c 
(tweede motief), met aan
duiding van de duur der 
onderbreking, en een an

der voorbeeld van onwaar
digheid, waarbij de front-
streeprente aan de wedu
wen wordt geweigerd, op 
grond van artikel 13 par. 4, 
van de samengeordende 
wetten op de militaire pen
sioenen. 

• Wedden 

In de kringen van de 
onderofficiersn doet het 
gerucht hardnekkig de 
ronde als zouden, in het 
kader van de wedde ver ho
ging, de premies voor spe
cialisten worden afge
schaft. Als gevolg van de

ze maatregel zouden heel 
wat specialisten geen wed-
deverhoging genieten of 
zelfs hun wedde vermin
derd zien. 

Het is begrijpelijk dat 
deze geruchten ongerust
heid en wantrouwen ver
wekken bij de betrokke
nen. 

Met het oog op het mo
reel en de gemoedstoe
stand van de betrokkenen 
alsmede in het belang van 
de dienst, lijkt het mij 
aangewezen dat de heer 
Minister in deze aangele
genheid stelling zou ne
men. 

De regering zit met haar fiskale hervorming in de ver

boden richting. 

Kleine bedrijven - vooral in 

Vlaanderen - worden getroffen 
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Vlaming jon 
' T E St Idesbald, het zeer mooie kustplaats je nabij Kok-

sijde, vond tijdens de afgelopen naweek het kongres 
voor gereatr ie plaats . Dit kongres werd ingericht door de 
V laamse vereniging voor Geria t r ie w a a r v a n Dr Lecompte 
de sekretaris . H e t past hier dan ook even het zoeklicht 
te richen op deze jonge vereniging die in Vlaanderen 
enig in haar soort is. 

Kongres voor geriatrie te 

St-Ideshald 
Enkele jaren geleden vat

te Dr Lecompte die reeds ver
schillende buitenlandE'3 reizen 
maakte om de gereatrie te 
bestuderen, het plan op om 
deze tak van de geneeskundi
ge wetenschap in Vlaanderen 
meer burgerschap te bezor
gen. Gereatrie is voor velen 
waarschijnlijk een vreemd-
klinkend woord. Het is noch
tans gemakkelijk te verklaren 
want het beoogd een middel 
te zijn tegen de ouderdoms-
verschijnselen. Geen oude lie
den meer, zal men denken. 
Toch wel, maar dan oude 
lieden die geleerd hebben oud 
te worden en die ondanks hun 
leeftijd geen oude « peekes » 
kunnen genoemd worden. De 
gereatrie biedt een aantal 
mogelijkheden om van ie

mand die bijvoorbeeld zeven
tig is een man van zestig te 
maken en dit zonder wónder-
middeltjes of kwakzalverijen. 
In het buitenland wordt deze 
wetenschap, deze kunst om 
jong te blijven zeer uitge
breid toegepast. Kijk de lijst 
van kuuroorden in Duitsland, 
Oostenrijk, Tsjecho-Slowa-
kije maar eens na en verge
lijk dan met wat wij hier in 
eigen land te bieden hebben. 
Talrijk zijn diegenen die 
naar Karlsbad, naar Piestany, 
naar Marienske Lazne in Bo-
hemen reizen, talrijk zijn die
genen die vele blauwe brief
jes gaan offeren in Baden 
Baden, in Wildbad en in de 
vele kuuroorden van het 
Zwarte Woud omdat het ei
gen land niets te bieden heeft. 

T.Y. EN WEDDEN 
Volksvertgenwoordiger 

Reimond Mattheyssens 
heeft aan de heer Larock 
minister van Nationale 
Opvoeding een parlemen
taire vraag gesteld i.v.m. de 
medewerkers aan de T.V.: 

Het is mij bekend dat er 
ontevredenheid heerst bij 
de realisators aan de 
Vlaamse T.V. Deze mede
werkers zijn slechts voor 
een beperkte tijd contrac
tueel aan de T.V. verbon
den, wat meebrengt dat zij 
geen bestaanszekerheid 
hebben. Hun noodzakelijke 
bezorgdheid voor hun toe
komst, en die van hun ge
zin, is niet bevorderlijk 
voor hun scheppend ver
mogen. Kunnen de ge
schikte onder hen niet in 
vast dienstverband worden 
opgenomen ? Kan verder 
de functie van programma
tor en realisator niet door 
een persoon worden waar 
genomen zoals in het bui
tenland ? Naar mijn oor
deel zou zulks tegemoet ko
men aan de eisen van de 
dienst. 

Vervolgens lijkt het mij 
niet billijk dat medewer
kenden in vast dienstver
band wél, en realisators op 
contract niet mogen cu
muleren. 

Ook betreffende de ver
goeding der onkosten is 'n 
weiziging dringend gebo
den. Deze werd bepaald op 
basis van een index die in
tussen al stevig in de 
hoogte is gegaan. Boven
dien geschiedt de terugbe
taling van die onkosten, 
die aanzienlijk kunnen 
zijn, met vertraging. 

Mag ik van de heer Mi
nister vernemen welke 
maatregelen hij schikt te 
nemen om deze grieven uit 
de wereld te helpen ? 

H e t is onder zeer grote belangstell ing dat te Diksmuide 
onze goede vriend Jan de Bondt werd ten grave gedra
gen. Jan de Bondt die steeds een en al bedrijvigheid was 
en wiens heengaan zo plotseling gebeurde. Jan de Bondt 
die in onze partij en ook daarbui ten talloze vrienden tel
de. Zij waren daar in Diksmuide, de strijders van het 
eerste uur waa rmee onze vriend zo goed ver t rouwd was 
en de jongeren die onder zijn leiding medegeholpen heb
ben aan de u i tbouw van het gewest waarvoor Jan de 
Bondt alles v d l had. 

Laal'sle afscheid 

Dr H. Lecompte 

Niets te bieden ? Toch wel, 
maar <Je mogelijkheden wor
den niet uitgebaat. Het 
Noordzeestrand biedt een uit
stekende gelegenheid voor 
allerlei zeekuren, maar daar
voor zijn inrichtingen nodig, 
geleid door vakkundige we
tenschapsmensen. Het is dat 
wat de Vlaamse vereniging 
voor Gereatrie beoogd en het 
19 juist omdat het hier een 
Vlaams initiatief betreft, on
der voorzitterschap van no-
belprijswinnaar Prof Dr Hey-
mans en onder bezieling van 
Dr Lecompte, dat wij het des 
te meer toejuichen. 

Het eerste kongres bracht 
te St Idesbald een kruim van 
geleerden uit Duitsland, Oos
tenrijk, Frankrijk, Engeland 
en Ierland bijeen, geleerden 
die samen met mensen uit 
Vlaanderen gedurende drie 
dagen de mogelijkheid onder
zocht hebben om van het zo 
prachtig gelegen badplaatsje 
een Vlaams gereatrisch cen
trum te maken. Wij wensen 
hen die dit prachtig opzet in
eengestoken hebben alle ver
dere bijval toe. S.D.L. 

Meer dan een halve eeuw 
heeft Jan de Bondt echt 
geestdriftig gewerkt voor de 
Vlaamse zaak. Hij was een 
hoeksteen van de IJzerbede
vaarten die jaarlijks vlakbij 
zijn gastvrij huis gehouden 
werden, hij was er een van de 
grote bezielers en de stuwen
de kracht van. Ook hij bleef 
na de oorlog niet gespaard en 

voorzitter van de Volksunie 
West-Vlaanderen en als ar
rondissementsbestuurder van 
Oostende-Veurne-Diksmuide 
heeft hij bergen werk verzet. 
Op de redaktie was jie kopij 
van Jan de Bondt steeds de 
lijvigste, niet omdat hij zo
veel proza schreef maar wel 
omdat hij zoveel verschillende 
aktiviteiten op het getouw 

Bij de begrafenis van 

Jan de Bondt 
zoals het in de grafrede van 
Cyriel Bultinck werd gezegd, 
was de haa t tegen 't Vlaams-
nationale Vlaanderen er oor
zaak van de Belgische 
machtshebbers ook hem niet 
ontzagen. Jan de Bondt bleef 
echter trouw en als een der 
eersten in West-Vlaanderen 
begon hij opnieuw een en al 
geestdrift aan de uitbouw van 
nieuwe Vlaams-nationale ge
lederen. 

«Waar anderen hopeloos 
faalden, of door defaitisme 
geremd, de strijd vermeden, 
of uitstelden, liet uw steeds 
fris gebleven jeugdidealisme 
U nooit in de steek » zo luid
den de woorden aan het graf. 

Gemakkelijk is het niet ge
weest, maar Jan de Bondt 
was de taaie doorbijter. Als 

had staan. Hij was er steeds 
bij ook om het eenvoudigste 
propagandistenwerk te doen. 

En men is hem er des te 
dankbaarder voor geweest. 
De hulde van de velen die aan 
het graf van Jan de Bondt 
werd gebracht was een op
rechte een verdiende hulde. 

Het is een ontroerende 
plechtigheid geworden, voor 
de honderden die rondom de 
met een Leeuwenvlag bedekte 
lijkbaar stonden geschaard is 
het een moeilijk afscheid ge
weest. De echte woorden van 
medeleven, de ontroering die 
dit afscheid heeft verwekt 
moge een troost wezen voor 
mevrouw de Bondt die steeds 
even bereidwillig als haar 
echtgenoot heeft meegewerkt 
aan de schone levenstaak van 
haar man. 

Verstoppers pel 

Volksvertegenwoordiger 
B. Mattheyssens. 

Men zal zich de actie her
inneren van volksvertegen
woordiger Mattheyssens voor 
de zeelieden : bezoeken aan 
de zeevaartschool te Antwer
pen samen met onze redac
teur Staf de Lie, onderzoek 
naar het sociaal statuut op
sporen van. misbruiken, rede 
in de Kamer, indienen van 
parlementaire vragen. 

In een van die vragen had 
hij gewezen op de onhoud
bare sociale toestand van de 

Aktie ze 
leerlingen 3 en 4 de werk
tuigkundigen in de Hogere 
zeevaartschool. In dat ver
band had hij een vergoeding 
voorgesteld en de uitbetaling 
van de werklozensteun ge
suggereerd. Hij had gewezen 
op de tegenspraak die erin 
bestaat deze studerenden al
le sociale voorzieningen als 
kinderbijslag, geboortepre-
mie en dgl. te ontzeggen om
dat zij voor studenten en 
niet voor werlaiemers wor

den aangezien, en hen ver
der een schoolabonnement 
op het spoor te weigeren en 
een werkabonnement op te 
leggen. 

Minister Bertrand vond de 
tussenkomst lofwaardig 
maar verwees onze volksver
tegenwoordiger naar de mi
nister van Sociale Voorzorg. 

Het blad van het A.B.V.B. 
ontstemd over het groot aan
tal ontslagen tengevolge van 
onze actie, viel onze volks-

elieden 
vertegenwoordiger aan in 
een nijdig artikel. Het krant
je moest toegeven dat het 'n 
mooi initiatief was en schreef 
verder dat de rode syndica-
listen reeds vroeger iets der
gelijks hadden overwogen... 
Alle donders, maar wat heeft 
ieze syndicale mandarijnen 
dan ewerhouden 't ook te ver
wezenlijken ? Him vertegen
woordigers hebben toch ge
regeerd tot 1958 en nu reeds 
opnieuw sinds 1961. 

De minister van Sociale 
Voorzorg, in zijn antwoord 
nu wimpelt het hele geval af 
met de bewering dat het 
hier gewone werknemers 
geldt en er niets kan worden 
gedaan. Voor de werkloos
heidsuitkeringen verwijst hij 
Mattheyssens naar de Minis
ter van Tewerkstelhng en 
Arbeid. 

Dat wordt dan . de derde 
excelentie die aan het geval 
te pas komt 

Voor de werkabonnemen-
ten wordt onze Antwerpse 
verkozene naar de ., Minis
ter van Verkeer verwezen. 
Dus terug naar het uitgangs
punt bij de Verkeersexcellen-
tie ! 

Het wordt een verstoppers-
spelletje in ministriee] ploeg-
verband. met kennelijk de 
bedoeling onze man het beu 
te maken. Maar wij geloven 
dat de rood-geie excellenfes 
het uithoudingsvermogen 
van de Volksunieverkozenen 
eventjes onderschatten. 



DE VOIKSUN 

POLITIEK DEBAT 
We hebben zo de indruk dal de 

publieke belangstelling voor het 
polilieke TV-debat « leder zi]n 
waarheid » fel aan het dalen is. 
ledereen begint er nu zo stilaan 
van overtuigd Ie zijn dat de tilcl 
een Ie er<ie karihal uur ran de 

belachelijk te maken. De helft 
van 's mans argumcnlen krijgen 
we haast elke uitzending opnieuw 
in onze huiskamer.- Vooral dan 
wanneer hij voor de zoveelste 
maal komt beweren dal de rol van 
de oppozilie gemakkelijk is, laat 
hij wat al Ie :<-i'i l,> -'m kaart 

r.en beeld ait « Brigillc en de mannen " 

waarheid is om enigszins ernstig 
ie worden genomen. 

De laatsie opvoering van wat 
we hier dus letterlijk en figuur
lijk een komedie kannen noemen, 
was daarenboven niet van aard om 
het gehavend blazoen van de uit
zending wat te lappen. De weige
ring van de PVV, om van de poli
tieke werkgroep voor de grond
wetsherziening deel uit te maken, 
was zeker geen onderwerp om de 
kijker aan zijn toestel te kluiste
ren. En wanneer dan tijdens het 
debat bleek dat de PVV hier 
slechts doet wat de twee andere 
unitaire partijen haar reeds heb
ben voorgedaan, dan kan de lezer 
die de uilzending niet zou hebben 
gezien, zich zo indenken met 
welke passie er (woorden-) slag 
werd geleverd. 

Deze maal kunnen we niel be
weren dat PVV-er Grootjans onbe-
dreigd en geduiende de gehele 
match meester is gebleven van het 
terrein. Hij maakte wel een res-
peklabel aantal doelpunten, maar 
hij moest er op zijn beurt toch 
ook enkele inkasseren. 

Voor de rest is Jos De Saeger 
bezig zich hopeloos en grandioos 

kijken. Hel bewijU dal tnj zich 
ir gen Grooljans niet opgeivassen 
voelt en reeds blij is dezes over
winningen ivat te kunnen af-
knagen. 

Gerezumeerd : een flauw de
bat Wc blijven nog albjd hopen 
dal de Volksunie volgende maal 
ook haar woordje zal kunnen mee
praten. Het programma, de poli
tieke eerlijkheid en de demokratie 
kunnen er alleen maar bij win
nen ! 

STRUIF 
Het opgenomen r\TS-program-

ma van vorige week vrijdag was 
onder alle opzichten een merk
waardige zaak. Niet alleen schreef 
Sherwood Anderson met de een
akter « Struif» een toneelwerk 
met standing, was de vertaling 
van Bram de Swaan wei keiijk 
vlot en geslaagd, maar vooral de 
prestalie van de spelers verdiende 
een minutenlang applaus. 

De tekst van Sherwood Ander
son vroeg van de spelers op de 
eerste plaats een grote sLielken-
nis, maar eveneens begrip en zin 
voor de psychologische bedoelin
gen van de schrijver. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 

Wie de rol van de café-houder 
Ie spelen had, moest zich inleven 
in de ntel zo eenvoudige gedach-
ienwereld van een mislukkeling, 
wiens faniazie geregeld aanvulde 
u'at zijn curriculum viiae niet 
kon vermelden. Ook zijn tegen
speler, de rijkcmanszoon, Joe 
hane, is een speciaal geval : met 
het cinisme van een speciale soort 
weigert hij aan de café-houder 
het beetje begrip en interesse, dat 
de mensen voor elkaar toch wel 
mogen hebben. 

Syliiain Poons speelde de zware 
lol van café-houder. Hij deed het 
sclütterend, met begrip voor de 
psychologie van zijn personnage, 
en met zin voor de nodige over
drijvingen, noodzakelijk in stuk
hen waarin geestelijke afwijkingen 
worden voorgesteld. Wat het ap-
jüaus uit onze eerste paragraaf 
vooral wettigt, was de kwasi feil
loze opgang naar het obenblik 
van de katostrofe. De café-houder 
leefde zich steeds meer en meer 
in zijn eigen fantazie-wereldje in, 
tot hel ogenblik kwam waarop 
hij plots de gapende kloof tussen 
hem en de werkelijkheid, tassen 
zijn doel en hei resultaat aanvoel
de : de man stuikte dan ook in 
elliaar tol een zielig hoopje men
selijke mizerie. Het voorbijtrekken 
van playboy Joe Kane en zijn 
vrienden kwam het effekl wel 
enigszins verstoren, maar op dat 
ogenblik was het eigenlijke stuk 
reeds geëindigd, was het hoogte
punt bereikt en kon de zaak dus 
a', niet meer mislukken. 

De kamera-regie bleef het hele 
stuk doof aangepast aan de geest 
van het spel : niet ie veel beweeg
lijkheid en een rustige beeldwis
seling brachten hun steentje bij 
aan de opbouw van de climax, en 
onderlijnden op sommige ogen
blikken de meestal pijnlijke stil-
ie. Het dekor van Fokke Duetz 
droeg het zijne bij tot de sfeer
schepping. 

Alles bij elkaar een geslaagde 
toneelavond, de voortzetting ei-
eigenlijk van de NTS-tradilie. 

B R I G I T T E E N D E 

M A N N E N 
Men kan er van mening over 

verschillen of een speelfilm wel 
het meest geschikta programma 
is voor een zondagavond. Op hel 
einde van de zevende dag wenst 
de doorsnee kijker, althans naar 

• Z O N D A G 
H.30 : Reisroutes : Turken zonder 
fez — 15.00 : Panorama ; de week 
in beeld — 15 30 : Vedetten ui t de 
dierenwereld — 16 00 : ABD : Be. 
portage van de tenniswedstrijd 
Duitsland-Zuid-Afrika voor de Da-
visbeker te Berlijn — 17 00 tot 
17.20 : Klem, klem, kleuterke — 
17.30 tot 18 10 : Eurovisie : Recht
streekse reportage van de histo
rische regatta te Venetië 
18 45 : De tover van de natuur 
(•filmreportage van Richard Most-
ler) — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Het manneke — 20 30 . TV-parade 
(variétéprogramma) — 21.30 : 
Sportweekend — 21 55 • Vrije ca
mera (een selectie van korte lilms) 
— 22 30 ; Tweede nieuwpuitzending. 

• MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19.30 : 
Johan en de goudvis (poppentilra) 
— 19 45 . Zoeklicht — 20 00 :TV-
nieuws — 20 25 . Het manneke — 
20 30 • De kaarten op tafel (caba-
retprogramraal — 21 05 : Het 87e 
politiedistrict ipolitiefeuiUeton) — 
21 55 : Tweede nieuwsuitzending 
— 22 15 tot 23 45 • Eurovisie • We
reldbeker voethal 1962 m ChiU. 

manneke — 20 30 • Schipper naast 
Mathilde — 21.10 : De grote een
zaamheid (documentaire film over 
het hedendaagse Lapland) — 22 00-
Taptoe : de Oostenrijkse pianist 
Jörg Demus speelt werken van Ro. 
bert Shuman — 22 20 : Tweede 
nieuwsuitzending 

• D O N D E R D A G 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 • 
Teletaalles (Beter Nederlands voor 
iedere kijker) — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 30 : Actueel (een magazine 
over kunst, samengesteld door Lu-
do Bekkers I — 2100 : NTS : Eer
vol ontslag (TV-spel door Terence 
Rattigan) — 22 40 : Tweede nieuws
uitzending 

" VRIJDAG 

• D INSDAG 
19 00 : Gastprogramma — 19 3G . 
Mel-o-Toons : Peer Gynt in de grot
ten van de bergkoning — 19 40 
Wetenschappelijke horizonten : Ma, 
chines die denken — 20 00 : TV-
nieuws — 20 30 : Schatten op zol
der — 2100 • Eurovisie : Wereld
beker .voetbal 1962 in Chili — 
22 40 : Tweede nieuwsuitzending 

• WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 • Kom toch eens 
kijken — 19 00 : Mijn vriend Flicka 
(10e afl.) — 19 30 : Autorama — 
20.00 : TV-nleuws — 20 25 : Het 

G E L D 
op halzen 
en cronden ^ o/ 

vanal O '° 
zond verpi afk 
V 10 of 15 1 duur 

Tel 0.Ï5 '23 198 
of 23 8,54 

19 00 : Tussen hemel en aarde 
(luchtvaartraagazine) — 19 30 : 
Penelope — 20.00 ; TV-nieuws — 
20.25 ; Het manneke — 20 30 : 
Aangename kennismaking met Lom
mei — 21 00 : Première (filmnieuws 
en nieuwe films) — 2145 : NTS : 
Domino (Optreden van de Deens. 
Pranse chansonnier Georges ülmer) 
— 22 30 : Tweede nieuwsuitzending 

«• ZATERDAG 
15 45 : Sportreportage — 16 30 tot 
17 30 :Kom toch eens kijken . we-
dervutzending van het jeftigduur 
van 20 juni —.18 40 : Eurovisie : 
Reportage van de « 24 aren van Le 
Mans» (doortocht) — 19 00 : Folk. 
lore : Optreden van de dansgroep 
« 1'Escloupèto » uit Rodez — 19 30 : 
Echo — 20 00 : TV-nieuws — 
20 30 : Eurovisie • Reportage van 
«De 24 uren van Le Mans» (door
tocht) — 20 45 : Waag je kans — 
21.45 : Dennis O'Keefe-show — 
22.10 : Honkong (polltieleulUeton) 
— 22 58 : Tweede nieuwsuitzen
ding. 

B E C O 
P a a r d e n m a r k t , 20 
A n t w e r p e n 
Tel . 03 /32 .27 .12 

32.04.77 

Mazout zone O 
1,89 

Lichte stookolie zone O 
1,47 

Benzine super zone O 
6.89 

Met minimum van 1000 1. 
voor gans het l a n d . 

Vertegenwoordigers 
gevraagd 
voor gans het land 

once mening, een ontf.pamiings-
programma, een show of iets 
dergelijks. Nu kan dal af en toe 
wel eens een film van het lichte 
genre worden„ maar we hebben 
het liever niet. Heel wat tnensen 
houden niet van film, maar van 
show houdt iedereen. Zodus... ? 

Daarmee wil niet gezegd zijn 
dat <c Brigitte en de mannen » 
ons zondagavond verveeld heeft. 
Helemaal niel I Deze vrolijke 
komedie van de Duitse kineasl 
Wolfgang Liebeneiner was wel 
van aard om ons een aangenaam 
paar uurtjes te bezorgen, vooral 
dan omdat deze film een norma
le, kommerciële rolprent is (his
torisch moment in de Vlaamse 
TV !) en niet een of ander voor
historisch geval uit de kelders 
van de filmgeschiedenis. Persoon
lijk hebben wij ons vooral geamu-
zeerd met de satire op het « kan
nen meepraten » van mensen en 
milieu's, luaar geld ook hersenen 
moet verwekken, of zou moeten 
verwekken. Heel wat zaken en 
toestanden kwamen in de film 
trouwens aan de beurt voor een 
prikje. 

Zoals gezegd : een goede en 
onderhoudende film, en dus een 
goede avond. Maar toch opletten 

voor overdrijving. Film op zon
dagavond blijft liefst een uitzon
dering 1 

D I E K A I S E R I N 
Zoals de toneelopvoeringen van 

de NTS, blijven de operettes de 
roem van de Duitse TV. Maandag 
kregen we daarvan een bewijs te 
meer met de opvoering van Leo 
Fall's vrij onbekend werk : u Die 
Kaiseiin ». Een groot werk is het 
niet en de melodietjes zijn we 
leeds lang vergeten. Maar het was 
aangename verpozing (een zon-
da gavondprogramma I) en hel 
mocht er dus wel zijn. 

Technisch gezien viel er op de 
uitzending niets op te merken. 
Minder beweeglijk in beeld ge
bracht dan de « Lustige Boer » 
bleef het geheel in de zo op het 
eerste zicht deftige stijl van het 
hofleven ten tijde van Maria-
Theresia. De lipping wa>s feilloos, 
dat kwam dus het genoegen even
min verstoren. Dat alles vlot van 
stapel liep hoeven we niet te ver
tellen : dat maakt juist de roem 
van de Duitse TV-operettes uit. 

We heben met « Die Kaiserin » 
een prettige avond gehad. We zeg
gen alleen maar : nog van dat I 

Jvb. 

Een beeld uit « Zigeuners zoekeneen land » 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiin 

iJAN VAN GENTI 
DOOR 

WARD HERMANS 
• 
Gebonden — SIG bl. 195.- Vr.= 

Vlaamse historische roman over 
1ste wereldoorlog. 
2de wereldoorlog. 
Oostf rontvrij willigers. 
Repressie. 

« .,, het veischijnen van deze oorlogsroman is een gebeuHenis, 
ten eerste wegens de figuur van zijn auteur, ten tweede om zijn 
bestendig waarmerk van aulhenticileit, ten derde om zijn onmis
bare litteraire verdiensten. » ('t PalUeterke van 7.6.63) 

I Boekhandel VAN BOGHOUT-LOGIER | 

1 Jordaenskaai, 3 , Antwerpen 1 

I Tel. 32.21.53 - P.C.R. 42.93.87 § 
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A C H T H O N D E R D kilometer spoors taven liggen in het" 
A n t w e r p s e havengebied. Da t is een ind rukwekken

de lengte, een verbazend geheel van honderddu izenden 
dwars l iggers , wissels, se inhuizen, s i | n a l e n en overwegen , 
dit alles ve rbonden aan een voor du leek reusacht ig spin-
n e w e b v a n het rangeers ta t ion te Oorderen midden het 
v lakke polder landschap gelegen. 
A n t w e r p e n is s inds het on ts taan van de spoorwegen een 
echte spoorweghaven geworden . Geen kaa imuur of er 
ligt ook prakt isch gesproken een spoorbaan naast . 

van Aanleg van E-3 
van levensbelang 

De moderni£?8ring van de 
waterwegen, alhoewel nog on
voldoende, de zeer snelle uit
breiding van het wegverkeer 
heeft de jongste jaren onder 
deze drie vervoerstakken een 
echte titanenstrijd doen ont
staan. De spoorwegen zijn 
hierbij niet aan de winnende 
kant gebleven, sinds het ein
de van de oorlog hebben zij 
merkelijk aan belang ingeboet 
en blijven zij over het alge
meen genomen onder het 
vooroorlogse peil. Zelfs in de 
Jongste tien jaar duiden de 
cijfers een terugloop aan. 

het werk verder mogelijk ma
ken. Dagelijks worden hier 
honderden spoorwagens ge
zift : trechtervormige ijzer-
ertswagens die de mineraal
delfstoffen vanuit de Ant
werpse haven naar Wallonië 
brengen waar zij verwerkt 
worden en van waar de afge
werkte produkten opnieuw 
naar Antwerpen gebracht 
worden om er verder vervoerd 
te worden, frigowagens ook 
voor de doorvoer van beder
felijke waren, bananen en 
fruitwagens die met stro wor

den ingekleed, kolenwagens. 

TUSSEN SCHIP EN KAAI 

T I T A N E N S T R I J D T U 
SPOOR EN VRACHTWAGENS 

Jaar 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Binnenschip 
20.033 
23.091 
23.521 
23.631 
22.992 
24.792 

Spoor 
9.095 

10.397 
9.419 
8.425 
8.636 
8.866 

(doorvoerverkeer) 
Vrachtwagen 

182 
227 
236 
268 
319 
353 

Wij hebben een bezoekje 
gebracht aan hogergenoemde 
rangeerstation met de weer
barstig lelijke watertoren en 
de kathedraal-hoge lichtpilo-
nen die 's nachts de ganse 
omtrek verlichten en ook dan 

lange treilers voor het ver
voer van staven, anderen in
gericht voor het laden van 
auto's, kortom een speelgoed
winkel in het groot genoeg 
om alle liefhebbers te 
doen watertanden. Wie ech

ter minder watertandt is de 
man die met dit speelgoed 
moet omgaan, de man met de 
zware handschoenen en de 
staalsterke schoenen die dag 
in dag uit koppelingen moet 
losgooien of aanpikken en die 
begrijpelijkerwijze een zeer 
gevaarlijke « job » heeft. 

Hartstochtelijke tegenstan
ders van het spoor zijn de 
vrachtvoerders, hun belang
rijkheid groeit met de dag 
hoewel de cijfers tegenover 't 
spoor natuurlijk nog klein 
zijn. Zij verwijten de spoor
wegen hun onfaire mededin-

Hier en daar wordt de b aan Antwerpen-Gent wat opgelapt, zo o.m. te Beve-
ren. Er is echter dringen d een gans nieuwe E-3 nodig. 

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 - AEG - Bauknecht - enz. 
Z . D E M O N I E - L A S O E N 
Markts t raa t 4 8 - Tel . 711 .56 - Maidegem 

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

IMMO-BEL 
Bou wko ördinati e 

loordstraat 27. Brus. 1 
Tel • 17 14 06 

Bouwt voor alle Vlamingen 

Hypoteken eerste en 
tweede rang 

Leningen op handtekening 
Postrekening 343.65 

ging. « De B.S. kunnen ons 
gemakkelijk bekampen » ver
telde ons een Antwerpse 
vrachtvoerder « hoe groot hun 
verlies ook is, de gemeenschap 
betaalt toch altijd ». Daarbij 
hebben zij altijd en overal 
voorrang en hebben niet af te 
rekenen met allerlei belastin
gen die zwaar op onze onder
nemingen drukken. «Ik heb 
dit jaar reeda een drietal on
gevallen gehad met mijn wa
gens, waarvan twee met de 
openbare vervoerdiensten, de 
spoorwegen worden praktisch 
altijd in het gelijk gesteld.» 
De man vervoert meestal ka
toen naar Verviers en heeft 
groot belang — als zovelen 
van onze vrachtvoerders — 
bij een goede wegverbinding 
naar het Oosten. 

De aanleg van de autoweg 
Antwerpen-Luik-Aken blijft 
echter aanslepen daar waar 
hij reeds voltooid had moeten 
zijn zal dit paa over een drie
tal jaar — als alles meegaat 

Deuren. Ook de E-3 is 

van levensbelang voor de Ant
werpse haven, evenals een 
tweede en een derde Schelde-
oeververbinding. Daar waar 
men in Rotterdam sinds lang 
over een dubbele Maastunnel 
en een brug beschikt en be
zig is een tweede tunnel te 
bouwen, wordt men in Ant
werpen nog steeds geplaagd 
met de gehate «konijnenpijp», 
de fle&3ennek van de tunnel. 

Het vrachtvervoer onder
vindt hierdoor grote vertra
ging, niet alleen door de tal
rijke 'opstoppingen die dage
lijks plaatsvinden en die de 
automobilisten tot wanhoop 
brengen maar ook door de 
voor het vrachtvervoer verbo
den uren waaróp men ver
plicht is van ofwel te wachten 
of de omweg via Temse te 
maken. De middeleeuwen 
hebben er niks aan, zei ons 
een betrokkene. «Wanneer 
gaat men opnieuw veerpon
ten inleggen » vroeg de man 
sarkastisch. 

S.D.L. 

SthlBst 

Waihuümm 
Sthi. 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAG 
V î̂ CHENHEIM A.D.WEINSTRASS£ 

FIJNKOST p.v.b.a. 
ANTWERPEN 

POTHOEKSTRAA1, 142 
TEL. (03) 35.38.54 
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AUBEL HET 
TWEEDE EDINGEN 

sïrt 
OK het gevecht om Aubel en 

de Platdietse sfreek is sinds enkele weken op
nieuw ontbrand. 

Het gering percent franstalige inwijkelingen 
in dit eeuwenoud Nederlands gebied doet zijn 
best om met hulp van Verviers en Luik de in
druk te wekken dat deze streek evenals de 
Voerstreek Frans zou zijn. 

Is dit zo ? 
Men kan de Platdietse streek en Aubel best 

eens vergelijken met de streek van Moeskroen 
In Moeskroen was de oorspronkelijke bevol

king Waals. Maar er kwam een meerderheid 
Vlamingen wonen, 

In de Platdietse streek was de oorspronkelijke 
bevolking Germaans, overgangstreek tussen 
Duits en Nederlands. Een meerderheid Walen 
kwam er wonen en een groot gedeelte van de 
burgerij, vooral in Aubel en in de grensgemeen
ten met Wallonië, zoals Hendrik-Kapelle en 
Welkenraedt verfranste. 

In Moeskroen spreekt nu een meerderheid 
Nederlands. Maar het gebied is oorspronkelijk 
Waals en daarom voegt men het bij Wallonië. 

In Aubel en de Platdietse streek spreekt de 
meerderheid nu nog Platdiets, de oorspronkelij
ke taal, maar toch wil men, het niet bij Limburg 
of bij Eupen voegen, maar wel bij Wallonië ! 

Typisch Belgisch unitaire logika. 

i N een tijd dat men opruimt 
met het kolonialisme, met het imperialisme zou 
Ie regering het imperialisme ten koste van 1500 
'aren oud Limburgs gebied willen doorzetten. 

Wij zullen ons daar ten hardnekkigste tegen 
erzetten. 
Het imperialisme moet gedaan zijn. 
Ook in België. 

De gemeenten Montzen, Homburg, Sippena-
ken, Gemmenich, Moresnet, Hendrikkapelle, 
Welkenraedt, Balen (Vesder) en Membach, even
min als Aubel hebben ooit bij Duitsland gehoord 
tenzij onder de jongste oorlog, toen Duitsland ze 
aanhechtte. Ze behoorden voor 1800 steeds tot 
het Nederlands gebied. Alleen Kelmis stond van 
1815 tot 1918 onder gemeenschappelijk Duits-
Belglsch beheer. 

Na de afscheiding van Nederlands-Limburg in 
1839 bleven die gemeenten verdwaald liggen, 
naast de zes Voerdorpen. Verlaten door Neder
land, bij wie ze ten nauwste aansluiten, prak
tisch onbekend door Vlaanderen. 
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IJ zien dan ook die dorpen, 
die dichter bij 'Aken liggen dan bij Maastricht 
en Tongeren, geleidelijk het Nederlands als 
kultuurstreek ruilen voor het Duits. Zo Montzen, 
Membach, W^elkenraedt en Hendrick-Kapelle in 
1846, Moresnet,, Gemmenick, Sippenaken en 
Baelen in 1866, Homburg in 1890. 

De franstalige imperialisten steken er echter 
ook hun klauwen naar uit via de administratieve 
en kerkelijke organen. 

De gewone man bleef echter Platdiets spreken. 
Bij de kontrole op de kiezerslijsten in 1947 ble

ken in de Platdietse streek slechts 11,78% inwo
ners uit Wallonië en Frankrijk te stammen, 
naast 2,49% uit Brussel en de streek van Moes
kroen. Uit de Oostkantons, Kelmis en Duitsland 
kwamen er 14,50%, uit de Voerstreek, Vlaande
ren en Nederland 10,60%. Geboren Platdietsers 
waren er 61,60%. 

' ^ E franstalige minderheid in 
de streek moet dus op zijn normale plaats gezet 
worden. Zij en hun taal horen niet aan de lei
ding van die streek, maar wel op het achterplan. 

Zoals men dat normaal gedaan heeft met de 
Vlamingen in Moeskroen. Al vormden die daar 
zelfs een meerderheid. 

Het stadje Aubel is zelfs nooit verduitst 
geweest. 

Het Frans heeft er officieel het Nederlands 
verdrongen door de typische unitaire verfran-
singspolitiek. Die verfransingspolitiek dient ech
ter ten gronde toe afgebroken om het stadje zijn 
volwaardig Limburgs-Vlaams karakter "terug te 
geven. 

i N 
1, het n 

de Platdietse streek dient 
de gewesttaai, het normale verbindingsmiddel 
met de Voerstreek, met Nederlands Limburg en 
de streek van Aken, in eer hersteld, net zoals het 
Letzeburgs dat is in Luksemburg of het Neder
landslimburgs in Oost-Limburg. Uitgaande van 
die gewesttaai dienen de kinderen op de lagere 
school van af het eerste studiejaar Duits te leren 
en van het derde studiejaar Nederlands, vermits 
de streektaal even dicht bij het Nederlands ligt, 
dan bij het Duits. Te beginnen met het Duits 
ligt meer voor de hand, rekening gehouden met 

•de jongste geschiedenis. 
Het Frans als taal heeft er niets te maken 

Ze is in de Platdietse streek de uiting van een 
roofpolitiek, die thans overal in de wereld uitge
spuwd wordt. 

Ook in ons land dient dergelijke politiek met 
wortel en tak uitgeroeid. 

Dat zal onze politiek blijven. 

^ï^ï^TKAANSE LOTERU 
St-ECIALE VERLOFTRANCHE 1962 

E E N H O O G LOT V A N 

lO.OOO.OOO F 
EEN HOOG LOT VAN 2.000.000 F 
EEN HOOG LOT VAN 2.000.000 F 
EEN HOOG LOT VAN 1.000.000 F 
EEN HOOG LOT VAN 500.000 F 

5 loten-van 200.000 F 
20 loten van 100.000 F 

100 loten van 50.000 F 
100 loten van 20.000 F 
300 loten van 10.000 F 

H E T I J 6 0 M I L J O E N 
Het biljet : 200 F 

500 loten van 5.000 F : 
2.000 loten van 2.000 F • 
5.000 loten van 1.000 F [ 

50.000 loten van 400 F : 
• 
• 
• 

N 5 8 . 0 3 0 L O T E N [ 
Het tiende : 21 F : 

T R E K K I N G : Z O N D A G 8 J U L I 1 9 6 2 

Maximum komfort voor min imum kosten 

u t i^&n«iM;Ai.£ LUUHXVË^RWAKIVUINiCi 
M F T c i c - B T E G E L - O V E N 
'J^tse sisteem» - W E T O P E N H A A R D M O G E L J J K 
Natuurlijke - of geforceerde lucbtclrculatle 
Brandstof : mazout, kolen, eaa 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

• 
PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

Tel. 33 9 1 6 5 

G.BERGERS 
SINT-JANSVLtEl 
(Kleine runnel) 
ANTWERPEN 
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De mndemste en meest 

Spaarzaam door laeet brandstofverbnilk 
Betrouwbftar. 
gezelUse. ttuloelljke sfeet. 

veroprclde verwarminc ta bet buitenland. 

t.arak p.r b.a - Antwerpen Dobnmentatle en itadle crmtU 
Markcravelel 150 . TeL «M3.»T • • • 

VENETIAANSE BLINDEN 
Ze sclieppen een aangename atmosfeer, laten toe de 
lichtsterlite te regelen en beschermen Uw meubels en 
tapijten te?en 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 ber-egingen in 
één handomdraai uit te voeren, wat praktischer is en de 
slijtage van de touwen vermindert. 
Volledig afwasbaar en leverbaar in verscheidene pastel
tinten. D koopt rechtstreeks in de fabriek. 
A. JEURISSEN - CLOOSTERMANS & Zonen 
Beringersteenweg - Zonhoyen - Tel. : (011) 132.31 


