ZONDAG 1 JULI 1962
Voormiddag van het zangfeest te 10 uur 30 in
FEESTZAAL MAJESTIC, Carnotstraat 90 Antweroen
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SUKSES VOOR V,U.
De Volksunie heeft opmerkelijke
bijval behaald inzake de vlaskwesiie en inzake de akiie voor zee'ieden
(zie hiervoor blz IS en 15)
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BEHEER ! Maur. LEMONNIERLAAN 82. BRUSSEL. TEL. U.82.16

Onze reportage - een zwartboek
in hel klein over de havenpoliliek
in de Antwerpse Polder.
(zie blz 8 • <J)
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VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS
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MAANDEN
JA, W A T W I L DE C.V.P. E I G E N L I J K ? I N
V E R K I E Z I N G S T I J D A L L E S Z I N S D E 12
MAANDEN. E N IN DE VERKIEZINGSPAMFLETTEN OMHELSDEN DANKBARE
SOLDATEN D E DANKBARE MOEDERS.
MAAR V A N D A A G ?

OOK NIET
VOOR
(( VRIJWILLIGERS »
H e t kabinet v a n minister Segers heeft b e k e n d g e m a a k t dat v o o r t a a n
de dienstplichtigen d e «vrije k e u z e » h e b b e n tussen dienst i n
Duitsland e n dienst in het b i n n e n l a n d .

DE STEM
VIT HET GRAF
VAN ZEELAND
HERREZEN
(ZIE BLZ. 3 )

\erroKen
afgestraft
f

WEER
FA«iHK

DOOR OUDVOLKSVERTEGENWOORDIGER
LINDEMANS

Prins J a n van Edingen werd door
oud-volksvertegenwoordiger
Linde • mans in zijn hemd gezet. De nietf herkozen C.V.P.-ers zijn de goeden.
Eigenaardig maar juist ,.! Voor meer
bijzonderheden, verder in dit blad op
bladzijde 12.

Het
bezette

gebied

DIEPE ONRUST IN
PLATDIETSE
STREEK

In de Platdietse streek leeft een volk
onder een echte terreur. De mensen
durven er hun mond niet opendoen
bang als zij zijn voor onderdrukking
en gevangenis... Lees over deze ongelooflijke toestanden verder in dit
nummer op bladzijde 12.

ii^uUSTRIEROOF
V A N TFM<=Fr

NAAR

WALLONIË

Alles was in kannen en kruiken.
Te Temse zou door de firma Beherman-Demoen een
auto-montage fabriek gevestigd worden. De tewerkstelling
zou in het begin en rechtstreeks 350 man betroffen hebben. Onrechtstreeks in de tertiaire sektor zouden er dan nog
heel wat bijkomen.
Op het laatste ogenblik heeft de minister van ekonomische zaken, Spinoy, in verstandhouding met de hele regering echter die fabriek door bijkomende voordelen naar
Wallonië (Seneffe) gelokt.
Men zou zeggen : het is fantastisch, was het fantastische niet gewoon in deze eenheidsstaat.
De glasfabriek die te Tessenderlo zou komen ging eveneens door bemiddeling van de regering en met bijkomende
steun langs de E.G.K.S. om naar Wallonië.
Voor de omschakeling van de Borinage — waar geen
werklozen zijn — voorziet de huidige regering 20 miljard,
voor industrievestiging in Hageland - Zuider - Kempen,
1,650 miljard of een twaalfde.
En zeggen dat deze regering in de eerste plaats de regering is van de sindikaten, van het A.C.V. en van het
A.B.V.V., waar het laatste 60% en het eerste 80% van haar
leden uit Vlaanderen haalt !
Wat moeten onze arbeiders nog meer weten om de
ogen open te trekken.
ALLG'S

W A S ]N

KANiNiEN

EH

KiRyWEN

Met deze «vrije» keuze is
het eigenaardig gesteld. Tot
op heden werden in beginsel
slechts de «wettelijk bevoorrechten» — zoons uit grote
gezinnen e.d. — aangeduid
. voor dienst in het binnenland.
Voortaan zullen ook andere
dienstplichtigen op hun verzoek hun legerdienst in België kunnen volbrengen. Zij
moeten daartoe een vrijwillige verbintenis voor een
diensttijd van 15 of 18 m a a n (lees door op blz. 12)
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Zegt men m Fiankiijk Paris-NaKRANTJE
tional of zegt men e r Oriy '
Waarde Redactie
De bedoeling achter d a t « BiusEen conservatief
krantje m
sel-Nationaal » is de jongste we
U m b u i g richtte onlangs een aan
ken duidelijk gebleken I n de Biusval tegen een kleinkunstenaar die
se'se gemeenteiaad
werden de
een paai straatliedjes op de markt
maskers afgewoiptn en eiste m e n
bracht van een nogal boei tig ge
zondei meer d a t Zaventem door
halte Dat is nu niet ze ongeBrussel zou genaast woidea op
woon al zi]n wi] van deze kiant
dat men dan n a a r willekeur alle
niet veel meer gewoon d a n een franskiljons plaatsjes zou kunnen
paar bladzijden
over gebioken
geven n « Biuxelles-Aeroport »
a r m e n e n benen
Maar zoals men thans poogd<Het feit echter d a t deze krant
te doen met Zaventem zo heeft
een zinspeling maakte op de
men d a t in 1921 gedaan met Ha
(Limburgse) afkomst
van deze
ren en Neder ov°i Heembeek
m a n en hem elders in h e t beBewerende d a t B'-ussel toch geen
doelde
artikel een laaghait g
Biussel kon zijn al=: het geen
winstbejag verweet
deed enkele
« port de mei » dwz zeehaven kon
mensen uit de gemeente in kwes
genoemd werden
maakte men
tie naar de pen grijpen
toen van de zuivere Vlaamse geImmeis m die gemeente brak
meenten Haren en N»der ovsr
er opschudding uit wanneer een
Heembeek die zich lot dan toe
vooraanstaande peisoon fransta
nog nooit ongelukkig hadden gehge tellingsformulieien eiste en
voeld met h u n zelfstandigheid,
h e t zover dieef d a t hij hieivoor
twee uitlop»rkens van Piiixelleswerd veroordeeld
Poit de mei
Het krantje in kwestie, d a t an
Bestond aaai een ernstige pkodeis precies weet te vei tellen o^
nomische reden vooi '' I n h e t gemevrouw X bij de wandeling haai
hee' niet, want om taal- en socia
Imkei of h a a r rechter been heefi
Ie ledenen
om ekonomische en
gebroken gebaalde n u van niet»
uitbatingsredenen was alleen een
te weten, terwijl kranten vor
samensmelting met Vilvooide ver
buiten de provincie er «toevallig»
antwoord
De fianskUjon^ van
wel iets van meldden
1921 nog steik ornaat het Vlaim
J a U begiijpt hoe veiveleno
se volk toen nog over geen vol
het moest zijn geweest voor de?
doende politieke mondigheid bekrant
mdien deze klemkunste
schikte nebben h u n slag thuisge
naai
ook i egelmatig publicise i
naald en gezorgd d a t Biussel zijn
gemaakt had bij hen zoals flie
vuilhoopjes kon neei leggen tot vei
franskiljon
zij zouden d a n waar
in h e t Vlaamse gebied Ze tioKke.i
schijnlijk mets boertigs a a n zijr
liedjes hebben gehooid Het ge'o er een he e boel piofijtjes uit zon
dei zich voor de le-st eig te beblijkt vooi deze mensen geen
kommeien hoe die Vlaamse ge
kleur te hebben
zij doen er h u r
meenten zich vei dei zouden ontogen vooi dicht
wikkelen
J V - Limburg
Door Haien
en Neder over
Heembeek bij Bius&el te voegen
kon men de veifiansmg met volle
HET BEGON MEf...
geirten uitstiooien Gezien d a t ge
bied nu Biussel was, mocht men
er Franse scholen oplichten en
HAREN
mochten de fabrieken er naar
haitelust met ledeie iT^tantie m
Geachte Redaktie
het F r a n s handelen
Enkele jaren geleden gmg een
Datzelfde
vuilmeidenlot
wiidt
schaterlach door h e t land wanmen Zaventem ooli bescheiei en
neer voor h e t eerst de v leghaven
mdien we niet goed uit onze ogen
Zaventem vernoemd werd als
hadden gekeken, d a n zou zells
Brussel Nationaal
De onnozolbte
heel de zeekust
Bruxelles-Bam^
argumenten werden naai
boven
zim gewoiden en 7ou men Keergehaald om die zottigheid te doen
bergen
weldra
Bruxelles Sapms
ingang vinden Zaventem kende
hebben genoemd en — of zijn wij
niemand terwiil de n a a m Brussel
de jongste kerkehjke herinrichting
wereldberoemd (') was Ochgotte
v e r g e t e n ' — / o u men zelfs de
kes toch weid op d a t argument gestad Mechelen omgetoveid hebben
antwooid
waarom worden
de
tot Biuxelles - National - 1 Eilise
vlieghavens m andere belangnike
landen d a n niet met de naam van
Oude kwenen als « La Libie Bel
de hoofdstad genoemd "> Zegt iBfn gique » « Le Sou » enz denken
in Nederland
Amsterdam-Natio
weikelijk d a t wij nog m 1921 le
naai of zegt men er Schiphol '
ven en d a t wij ons bij h e t uitzet-

ten van fianskiljonse paiasieten
In onze gemeenten nog neerleggen Met alle mogelijke diog^edenen waai \ an de schijnheilighe d
zo afloopt zouden zij gans h e t
Vlaamse land wi'len
omtoveien
tot achterkeukens van Bruss'1
De tijd van die oude kwenen is
echter voorbij en h e t woidt hoog
tijd d a t b v de stieek lond Vilvoorde volledig omgevormd woidt
tot een degelijk ekonomisch ge
heel samen m e t Haien e n Nedei
over-Heembeek Alleen d a n zal ei
aan die stieken meer zorg besteea
wolden en zal ledeieen ei goed
onthaald woiden in eigen taal zal
men er tieffelijke straten kiijgen
en wat gioen vooi de gezondheid
en Voor de veipozmg
Vlaamse menden uit die st'-eek
lekent op een jonge paitij a's de
Volksunie Ook u hebt recht om
eindelijk in uw omgeving eens te
genieten van de voordelen v a n moderne stedebouw
Oud H a r e n a a r

ZIEKENKAS
Mijnheer,
Met veel belangstelling las ik m
het VOO'laatste nummer van Uw
geeeid blad het artikel over de
vakbonden en de politieke maneu
veis welke gebeuien om de politieke vakbonden ACV en ABVV te
bevooi deligen en h e t oplichten
van ande e vakbonden onmogelijk
te maken Wij Vlaams - nationa'isten zijn daar natuuilijk h e t
s achtotfer van omdat de opiich
t m g van eigen svndikale oiganisa
ties piaktisch onmogelijk is gemaakt of toch aan dergelijke ciiteria aient te \oldoen d a t eigen
vakbonden m e t kunnen geven wat
de politieke vakbonden
kunn=n
Steller van h e t artikel betieuit
dei halve — en o g gaat hiermede
volledig akkoord
— d a t onze
mensen
/ich
laten
aansluiten
faij genoemc'e Do'itieke vaKbon
den
Wat Ik hier wU a a n toevoegen
is
men is echter geenszins veiplicht a a n te sluiten bij de kleuiziekenkassen ot bij die kassen
aangesloten te blijven ' Er bestaat
inderdaad een V aamse ziekenkas
welke minstens evengroto voordelen biedt als de kleurziekenkassen
en welke wettelijk is eikend Men
heeft daar dus alle waai boi gen en
tevens de waarborg d a t men de
Vlaams nationale zaak dient ' Dit
alles zou reeds voldoende zijn om
de Vlamingen in groten getale te
doen aansluiten
J L . Antweipen

vast houden Zij bewijst t e n overvloede h a a r kolonialistische - imperialistische geest
Dat de Volksunie a a n deze verdiukte werknemers h a a r stelling
bekend make Deze mensen moeten weten d a t de Volksunie alles
In h e t weik stelt (zou een m a n d a taris de Minister hierover niet mt e i p e l l e i e n ' ) o m h u n ontvoogding
zowel materiele als geestelijke, te
bespoed g°n
Dit sociaal konflikt hoe droevig
ook moet h e t sociale van onze
strijd beter belichten
In de massale optocht van aanstaande zondag te Antweipen,
moeten spandoeken geaiagen worden die de nadruk leggen op de
gebeui tenissen te Olen

AFRIKAANSE LOTERl.1
SPECIALE V E R L O F T R A N C H E
EEN
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LOTV A N

lO.OOO, OOO

F

EEN HOOG LOT VAN 2 000 000 F
EEN ElOOG L O T VAN 2 000 000 F
EEN HOOG L O l VAN 1 0 0 0 000 F
E E N HOOG LOT W N
500 000 F

5
20
100
100
300

loten
loten
loten
loten
loten

H E T Z I J
Het biljet

van
van
van
van
van

200 000
100 000
50 000
20 000
10 000

60

F
F
F
F
F

500 l o t e n
2 000 l o t e n

v a n 2 000 F

5 000 l o t e n

v a n 1 000 F

50 000 l o t e n

MILJOEN

v a n 5 000 F

N

58.030

200 F

van

Waaide Redaktie
Het waie ten zeerste gewenst
dat de Volksunie openlijk partij
zou kiezen voor de stakers \ a n
Olen Als m e n weet d a t h e t mini
mum loon te Ooien lager ligt d a n
eldeis m de metaalindustrie
^ l e beruchte « Societe MetallUigique oe Hoboken » is in de stieek
bekend als de « Zoete dood » gezien h e t werk d a t er verricht
wordt levensgevaai'ijk is
Daaibii komt nog dat a a n dr
Vlaamse
bedienden
vciplich m g
opgexegd wordt, tijdens de bureeluien uitsluitend fians te spreken
Dus op gebied van lonen e n taal
bhjft dezf> aftandse instelling n o s
steeds aan «La Belgique de Papa»

400 F

L O T E N

Niettegenstaande de ingestuurde
plannen weiden afgekeuid
werd
onmiddeUijk met bouwen van wal
gestoken
Het gebouw spiingt drie metei
over de bouwlijn on komt zelfs op
het voetpad terecht '
De kleine handelaai
uit de
buurt die zijn voorgevel m e t een
halve siersteen wou veiiraaien en
tot af bleken \ ei plicht weid moet
zich m e t te erg verbazen De wetten In dit gezegend land zijn immeis m hoofdzaak vooi de kleine
luidjes 1 Het is vooi een piokureui
nu eenmaal veiliger om een win
kelier te sairen dan deze demokrat sche maar machtige heren
FB

H e t t i e n d e . 21 F
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Geachte Redaktie,
I n velband m e t onze aktie v o o r d e
vlassers k a n ik U n o g een vooibeeld aanhalen van w a t ei gebeurt
met sommige
pensioengerechtigden

Intussen wachten deze mensen
op een klein pensioen
Hoe lang
zullen ZIJ nog moeten wachten ">
E r zijn nog andere moeilijke gevallen m e t deze piemiegevallen,
zoals h e t overlijd'^n n a premiea a n v i a a g enz Ook vele zelfstandigen die dooi finantieele of a n
dei e moeilijkheden
genoodzaakt
werden h u n zelfstandige bediijvig
heid stop te zetten of een ander
beioep te kiezen kunnen de wederbelegging niet verrechtvaardigen De piemie werd toch toege
staan teiwijl zi] nog in h e t vlas
werkten ">
AR-

- Nijlen

Uitgave van de v z w
REDAKTIE

Ingelmunster

WEEKBLAD

DE VOLKSUNIE
VOLKSUNIE

Mr F Van der Eist, Hoofdredakteur,
Beizegemstraat
16 28 33

20, N O Heembeek

(Brussel 1 2 ) ,

^

Mr D Deconmck, S Do Lie, drs W Jorissen, P. Martens,
T van Overstraeten, dr L. Wouters : leden
A l l e b r i e f w i s s e l i n g voor redaktie naar •
Rotatyp Sylv Dupuislaan 110, Brussel 7,
Beheer • Maurice Len onnierlaan 8<i Brussel 1 , Tel 11 8 2 1 6
A l l e klachten voor niet ontvangen v a n b l a d op dit adres
Jaarabonnement 200 F • Halfjaarlijks • 100 F • Driemaandelijks : 55 F
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500 F ( m i n m u m ) • Losse nummers
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Abonnemenl buitenland ! 250 F Per luchtpost
600 F
Alle stortingen voor hef b l a d o p postgiro 54 45 46, W Jorissen, Brus.
Veranlw uitg
Mr F V a n der Eist Beizeqemstraat 20 Brussel 12

AMERIKAANSE
ALLES

GELD

WEDERBELEGGING

Een van deze mensen kieeg on
langs v a n h e t A B V een brief
thuis waarin h e m werd meegedeeld d a t hij de bescheiden diende te bezoigen vifaarmee de wedertaelegging zou kunnen ver"echtvaardigd worden v a n de uitbetaling der tweede schijf dei ver weikmgspiemie Daaivooi dienen fakBH
El embodegem
turen of kwijtschiiften v a n a a n
Redaktie : Wees geiust, de slo
koop van sti ovlas aankoop v a n m a gans /uilen er zondag zijn en d e
teriaal e n de loonstaat v a n de loVolksunie staat als sociale partij
nen uitbetaald m 1960 evenals
achter elke gezonde Vlaamse eis
moge'ijke andere bedi ijfsverbmteop sociaal gebied.
nissen vooi gelegd te worden Het
te rechtvaardigen bedrag beloopt
1750 F en de wederbelegmg moest
plaats hebben
binnen
de zes
WET ALLEEN VOOR DE m a a n d e n te rekenen vanaf 25
m a a r t 60 Het gaat hier om iem a n d die in 1960 juist 65 jaai oud
KLEINE MAN !
was Voor die tijd stonden deze
mensen nog in h e t vlas m a a r ze
Met h e t oveivloedig kapitaal
stopten h u n werkzaamheden om
waai over de paitijmutualiteiten
een klem pensioen te kunnen trekspijts de enoime tekorten in de
ken De m a n waai van sprake weid
ziektevei zekering blijken te be
een goede lOOO F uitbetaald h i j
schikken
besloot de Chiistelijke
ziekenkas samen met h e t A C V , heeft ze m e t wedei belegd Zal d a t
nu moeten terugbetaald
wolden
nieuwe lokalen op te trekken te
en met de nod'ge interesten '
Nijlen
»

Tel

OLEr:

VULIVSUnM

ONZE
Vlasmarkt 16
Gent
Tel 23 17 67

VOOR
LEUS : U

STOCK

CAMPING
DIENEN
Hopland 51
Antwerpen
Tel 32fi]18

I N D I E N U GROND KOOPT I N S P A N J E B I J

U
HET
OP

H E B T
OOG
GANS

SALAU

V I K I N G

: KONINKLIJKELAAN 306
ST I D E S B A L D - K O K S I J D E

Tel : 058/21615

OE VOLKSUNIE

mtaim

BLAD V A N DE V I A A M S N A T I O N A L E PARTIJ

DE STEM
ALS
de
Belgische
unitaire vrede gestoord wordt schuift
« m e n » een of ander staatsminister
n a a r voor. Die staatsminister is dan
natuurlijk van het allerzuiverste Belgisch unitair gehalte. Die m a n wordt
vooruitgeschoven door de machten,
die achter de schermen de BelgiE'Che
politiek beheersen en de achteruitstelling van Vlaanderen bewerken en
bestendigen. Men kent ze : grootkapitaal, Hof, Loge en Hogere Kerkelijke Overheid. Een of meerdere van die
machten spelen dan h u n spelletje.
De vredesengel die t h a n s vooruitgeschoven wordt is t h a n s niet onze
nationale
grote trom
Pol-Henri
Spaak, maar een man met een nog
slechtere faam. Het is Pol van Zeeland. Hij was herhaaldelijk eersteminister of minister. Hij was echter
nooit minister zonder portefeuille.

UIT

In
1788 verscheen de « Codex Brataanticus» van J. Verlooy en deze
advokaat, later burgemeester van
Brussel stelde vast dat « maar een
achttiende of twintigste deel van
Brussel voor Frans te rekenen i s » .
Slechts 5 of 6 ten honderd franstaligen dus in een tijd dat het Frans een
internationale taal was, die ook in
Duitsland, Engeland en overal elders
in de Westerse wereld door de hoogste
maatschappelijke lagen gesproken
werd.

N.

IA 1830 hebben de
twee toenmalige partijen, de Katolieke en de Liberale echter n a a r het
voorbeeld van Frankrijk een staatsnationalistische politiek gevoerd, die
buiten het imperialisme n a a r buiten,
(kolonialisme)
gekenmerkt
werd
door 'n imperialisme n a a r binnen, 'n
gelijkschakeling van de gewesten
1 HANS heeft de heer n a a r taal en kuituur binnen het
Van Zeeland zich echter niet over de staatsverband. In Frankrijk gold dit
de verfransing van de Duitsers in Elfinanties gebogen, waarin hij steeds
zas-Lorreinen, van de Basken, van
een grote vakbekwaamheid aan de
de Bretoenen en van de Zuid-Vlamindag legde.
gen. In België moest alles wat NederNeen, deze maal boog hij zich over lands en Duits was Frans worden.
de Vlaamse-Waalse verhoudingen.
«La Belgique sera latine ou ne sera
De gevolgen zijn nog erger.
p a s » . Nog gedurende de eerste weHet heet immers weer dat de « een- reldoorlog was dit de kernleuze. Ook
heid van het land» bedreigd wordt. thans wordt ze volop door de Van
In gewone taal betekent 4it dat de Zéelahds en konsoorten gehuldigd.
machtsposities en de vette prebenden
. De anitaristen,l?,ebben h u n spel g e van onze overheersers in gevaar verspeeld
: 132 jaar lang. Een en een
keren.
kwart
miljoen
Vlamingen werd uit
De « eenheid van het land » is h u n
vlag, zoals « demokratie » en « wereld- ekonomische motieven naar Brussel
vrede » de vlag zijn van de Sovjet- en Wallonië gedreven, waar ze zonunie of « la France éternelle » d^*» •'^•^n der « faciliteiten » verfranst werden.
Karel de Grote van Gall-'Van Zeeland heeft ais ^i os de aiagnose van de Belgische ziekte gesteld.
Als men zijn diagnose leest, dan begrijpt men dat zijn heelmiddelen niet
deugdelijk kunnen zijn. Zij zijn het
vergift waaraan de zieke onvermijdelijk moet ten gronde gaan.
Paul van Zeeland ziet immers ala
oorzaak van het Belgische unitaire
onbehagen het nieuwe feit van de
groei van een gebonden Vlaamse
volksgemeenschap, die dreigend op- Een gemiddelde van ongeveer 10.000
treedt. Iets wat nooit bestaan heeft, per jaar. Het tempo is t h a n s niet
want vroeger hebben Walen en Vla- verminderd. Integendeel, roof op de
mingen altijd in goede verstandhou- Vlaamse volkskracht wordt door de
ding geleefd. Zoals hij schrijft.
Van Zeelands verder doorgedreven.
De Vlaamse landbouw, de Vlaamse
kleine en middelgrote nijverheid
I E T komt in de man
werd
geslachtofferd op het altaar van
niet op dat de fout bij hem zelf en bij
de Waalse en Brusselse grootindustrie.
zijn geestelijke kornuiten dient geVlaanderen bleef de kolonialistische
zocht.
arbeidersvoorraadschuur,het paradijs
Waarom is er nooit een grote te- van de werklozen, van de pendelaargenstelling geweest vroeger tussen met de lage lonen.
Vlaanderen en Wallonië of, zo men
Meent men dat het schuldgevoel
wil tussen de nederlands- en de fransvan de Van Zeelands tegenover Vlaantalige Zuidnederlandse provincies ?
Omdat het nieuwe (eind 18e en) 19e deren ontwaakt is ? Neen, want de
eeuwse feit van het franstalig imper- Vlamingen blijven waardig. En slaafs.
lialisme voorheen niet bestond. En •Zij vernielen geen Guilleminstations.
omdat Vlaanderen ekonomisch nooit Een nieuwe oplosang moet in België
minder verzorgd werd dan Wallonië. gevonden worden omwille van de
De Vlaamse provincies hebben in Waalse angst. Er heerst immers « een
de loop van vorige eeuwen (de 19e diepe onrust bij de Walen ». De Vlauitgezonderd) steeds meer voorspoed mingen zijn nog tamelijk gerust
en de Walen zijn onrustig omdat er
gekend dan de Waal£»3 gewesten.
in
Vlaanderen binnen enkele jaren
En in die tijd heeft men nooit gevoorspoed zal zijn als in Wallonië
poogd Vlaanderen te verfransen.
Brussel en Overmaas waren zuiver Daarvoor heeft de sociaistisch-konederlandstalige gebieden. Omstreeks munistische meerderheid in Wallonië
1740 verbleef de Franse schrijver schrik. Bij hen overheerst immers het
Voltaire te Brussel en hij vond er al- sociale.
Aan Brussel verwijten ze volgens
leen Vlamingen. Schreef hij over zijn
verblijf niet : «De duivel, die over Van Zeeland niets. De Brusselse inmijn leven beschikt, stuurt me naar deks staat maar op 145. De Walen,
Brussel en denk eens a.u.b., er leven die op 101 staan, moeten niets vragen
aan Brussel.
te Brussel alleen Vlamingen >.

HET

Neen, de Brusselaar Van Zeeland
verwijst naar de Vlamingen. Die
staan op 87. Degenen die het minst
hebben zullen moeten betalen.
Niet de Brusselaars. Want Van Zeeland is een Brusselse bankier.

H<

lOE ziet Van Zeeland de oplossing ?
Niet veel nieuws. De Vlaamse meerderheid schaakmat zetten door de
geografische senaat. De provincie
Brabant zou gesplitst worden in een
Vlaamse en een Waalse provincie en
Brussel zelf dan zou de elfde provincie worden. Zij zou op de wip zitten
en aan de franstaligen in de senaat
die meerderheid bezorgen, die ze bij
de bevolking niet hebben.
Een pracht van een vondst.
Slim genoeg om de Vlaamse kleurpolitiekers beet te nemen.
Maar niet het nationaal bewuste
Vlaanderen.
Terloops aangestipt, Brussel zou
niet alleen de huidige 19 gemeenten
omvatten. Neen, ook de omliggende
gemeenten ! Wat • spreekt men nog
over tegemoetkomingen in de randgemeenten ? Zij krijgen meteen het
Brussels franstalig regime. Onze tijd
vraagt doortastende oplossingen.
Van Zeeland zoekt naar een nieuwe
Verroken om de goede karnavalprins
te spelen. Het heeft met Edingen gepakt. Waaxom met de randgemeenten niet ?
« Ce bon peuple f lamand » zal'^wel
een « bon prince » leveren !
Van Zeeland heeft nog andere apen
in de mouw. De betwiste taaigrensgebieden zullen niet volgens etnische

VAN ZEELAND
HERREZEN

H>

normen ingedeeld worden bij Vlaamse
of Waalse provincies. Neen, zij zullen
mogen kiezen !
Van Zeeland is een groot verzoener.

D,

' E provincies zullen
meer m a c h t krijgen. Geen scheppende macht. Geen beslissende macht.
Want die moet te Brussel blijven.
Daar alleen kan men dat aan. Neen,
alleen meer uitvoerende organen komen naar de provincies. En de gouverneurs, ambtenaren, zullen eveneens meer macht krijgen. Maar geen
zelfstandigheid natuurlijk !
De geschenken van Van Zeeland
overrompelen ons. Onze dankbaarheid
kent werkelijk geen grenzen meer.
Op het Vlaams Nationaal Zangfeest
morgen zullen onze vendeliers in
plaats van met de leeuwenvlag, met
de Belgische driekleur zwaaien.
En op onze volksvergadering zal er
geen Vlaamse Leeuw weerklinken
maar zullen we uit volle borst de Bra'^angonne laten dreunen.
De enige troef die wij in België
hebben, onze demokratische meerderheid, zullen we kwijt zijn. Zonder dat
we er iets voor krijgen dan een lege
eierdop. Van een geestelijk groeiende
volksgemeenschap worden wij naar
het engste provincialisme verwezen.
Leve onze voogden.

GRAF
D.

CE voorstelling en het
plan Van Zeeland zijn de grofste belediging, die Vlaanderen de laatste j a ren heeft te slikken gekregen.
Waarom zijn wij een anti-Gilson
kampanje begonnen ?
Wij hadden op het plan Van Zee-i
land moeten wachten.
Want dat is nogal wat erger.

M:

_ . J E N ontkomt niet
aan de indruk dat Walen en Brusselaars voelen dat hun rijk naar zijn
einde loopt door het vlug bewustwordingsproces van Vlaanderen.
De paniek heeft hen aangegrepenDe Brusselaars en de heersende
kaste voelen dat het unitair stelsel
niet meer houdbaar is en zij zoeken
krampachtig naar een uitweg, die h u n
voorrechten onaangetast laat, een
uitweg die hen niets kost.
Zij willen vlug, vlug een laatste
slag slaan, eer het te laat is.
In de zin van Van Zeeland : « Vandaag nog bestaat er in de diepere l a gen van het Belgische volk een overgrote meerderheid ten voordele van
het behoud van de Belgische eenheid»
is het tweede woordje «nog» van grote betekenis.
Hij en zijn opdrachtgevers weteu
waar het heen gaat.

D>

FE eerstvolgende Jaren zullen om het met Theo Lefèvre
te zeggen «opwindend» zijn, maar
niet zoals hij het bedoelt. Het lot van
de unitaire staat zal bezegeld worden.
De scherpere bewustwording van 't
Vlaamse en Waalse volk en de algemene (ook Europese) federalistische
stroming wijst de toekomst aan al
wie niet ziende blind is.
Er zal moeten onderhandeld worden met Walen en Brusselaars.
Wie zullen de Vlaamse onderhandelaars zijn ?
De Vlaamse kleurpolitiekers, die
sinds 132 jaar gewoon zijn in partijverband toe te geven aan hun Brusselse en Waalse bazen ?
Of zelfstandige, doelbewuste Vlamingen, mensen die nog een ruggegraat hebben ?
Alle Vlaamsgezinden moeten kiezen.
Of de bestendiging van onze ellende met de Vlaamse kleurpolitiekers.
Of de eigen Vlaamse toekomst, los
van alle voogdij en kolonialisme, door
de zelfstandige Vlaamse partij.
Wie een politiek geweten heeft,
moet weten wat hem te doen staat.
De volgende generatie zou het hen
nooit vergeven, indien zij nu falen.
Of de Van Zeelands en andere
voogden.
Of het eigen lot in eigen hand.
A L wie geen slaaf of
geen karakterloze is moet zijn plicht
kennen. De Volksunie staat breed
open voor alle Vlamingen die het
« Vlaanderen eerst » willen huldigen.
Wij wachten op hen.
Met ongeduld. Met sympatie.
Om het even waar zij stonden.
Wij groeien naar de vrijheid. En
hebben alle krachten nodig om van
meetaf aan goed te groeien.
Wim Jorissen.

DE VOLKSUKit
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POL, DE VEROVERAAR
Paul van Zeeland heeft ontdekt dat
voor 1830 in België g e e n strijd was
tussen Walen en Vlamingen. Had hij
gezegd voor de Franse Omwenteling
d a n was hij dicht bij de waarheid.
Van Zeeland wil provinciaal decentraliseren. En vermits hij droomt zoals
alle reaktionairen van de goede oude
tijd k u n n e n we ons de vraag stellen
hoe hij de provincies ziet. Wil hij h e t
Brabant van vroeger : ons huidig
Brabant, Antwerpen en Noord-Brabant i n Nederland ? Dat hij dan niet
vergeet dat Brussel er bij hoort als
volledig nederlandstalige stad, w a n t
in die tijd bestonden er nog g e e n Van
Zeelands, Cooremansen, Bracopsen e n
Saxen-Coburgen die Brussel verfransten. Ook moet hij dan O v e r m a a s /
Voerstreek, Aubel, Platdietse streek
e n Eupen, bij Brabant voegen w a n t
dat hoorde er in vroeger eeuwen bij.
Eveneens als zuiver
nederlandstalig
gebied.
Ziet hij de provincie
Vlaanderen
zoals vroeger ? Dus Oost- en WestVlaanderen
samen
met
ZeeuwsVlaanderen ( t h a n s bij Noord-Nederland) en Zuid-Vlaanderen ( t h a n s bij
Frankrijk) ?
En wat gedaan m e t de huidige Limburgers e n Luikenaars ? Die hoorden
niet eens bij België ! Zal hij opnieuw
een onafhankelijk prinsbisdom o p richten (zoiets als h e t Groot-Hertogdom Luksemburg) al was h e t maar
om Renard kwijt te spelen ? Onze
André Renard zou dan een aard lekeprinsbisschop k u n n e n zijn voor LuikLimburg. Het kolonisatiegebied e n erbeidsreservoir Limburg m a g inderdaad niet van Luik losgemaakt. Kultuurminister voor Luik kan dan Prof
Perin worden. Hij m o e t zich m a a r
m e t 1 kuituur bezig houden vermits,
volgens zijn eigen verklaringen,
er
geen Nederlandse kuituur bestaat.
Zoals m e n weet waren Rubens e n
Bruegel Luikenaren n a a s t zovele a n dere Waalse genies. Noem maar op !
Perin en Van Zeeland twee n a m e n ,
één Franse pot nat.

Zij heeft al dadelijk de g e l e g e n heid om h e t te bewijzen.
Door alle tegemoetkomingen voor
de Brusselse randgemeenten te verwerpen.
Door v a n Aubel Nederlands bestuur
e n onderwijs af te dwingen.
Door de imperialistische verfransing v a n ons eeuwenoud Nederlands
gebied, de Platdietse streek, te verhinderen.
Wij kijken benieuwd uit, w a n t
splitsing voor de vorm h a a l t niets
uit.
Op de inhoud komt h e t a a n .

De C.V.P. is een verkapte s t a n d e n partij, waar alle
maatschappelijke
groepen h u n kandidaten e n h u n verkozenen hebben.
Ja ook de middenstand e n de vrije
beroepen.
Heeft m e n echter al e e n s n a g e k e k e n hoeveel vertegenwoordigers v a n
de vrije beroepen e n van de m i d d e n stand in h e t parlement tegen de b e lastingsverhoging gestemd hebben ?

Open brief
aan een geuelbezilter
ergens in
VLAANDEREN

Waarde Vriend,
Ergens langs één der talloze wegen van Vlaanderen
woont gij, ergens achter één der honderdduizenden gevels in
Vlaanderen leeft gij. De gevel van uw huis is de grens tussen
u en de straat, tussen u en de wereld. Vóór die gevel razen
iedere dag de honderdduizenden pk van het moderne verkeer
voorbij. Of dokkert een boerenkar van het erf naar het veld.
Of trekt dag aan dag de lange stoel van arbeiders ergens naar
een fabriek of een mobielenlrein.
Aan de éne kant van de gevel is de straat, de wereld.
Aan de andere kant de rust; hel -gezin,- de gehor^eukeid,..uw ^i
wereld. Tussen die twee slaat een stuk muur met enkele
",',TaTnén en^.een^deur ,• een neutrale, onaandoenlijke scheiding
tussen wat gescheiden moet zijn. Achter die gevel heeft de
straat niets te zien als gij het niet wilt. En gijzclf hoefl u die
straat helemaal niet aan ie trekken als gij hel niet wilt.
Honderdduizende gevels. En één daarvan, waarde vriend,
de iiuJê. Wat lelijker of wat mooier, wat armer of wat rijker,
wat lager of wat hoger dan die van uw gebuur. Maar uiteindelijk toch slechts een gevel en als dusdanig gelijk aan al de
anderen. Toch aan de buHenkant.
Aan de binnenkant ziet het er anders uit Daar zit gij,
waarde vriend, en leest deze krant. Een krant van en voor
Vlaamsgezinden. Een krant van een Vlaams-nationale redaktie
naar een Vlaams-nationale lezer. Gij zijt er op geabonneerd.
Of ge koopt hem in een krantenslalletjc. Het gaat mij niet
aan hoe hij in uw^huis is terechtgekomen want ook ik ben
één der miljoenen aan de andere kant van de gevel. Ik zit hier
en tik mijn open briefje en morgen gaal de krant op de pers,
in tienduizenden exemplaren. Ik heb er geen flauw benul van,
waar al die kranten heengaan.

SLECHT GEZELSCHAP
Het Volk verwijt ons dat La Libre
Belgique a a n onze kant stond in de
strijd tegen de fiskale hervorming of
de belastingsverhoging.
Een keer is nog geen gewoonte !
Wij vinden h e t jammer dat niet i e dereen tegen die belastingsverhoging
gekant is, die morgen iedereen zal
treffen, h e t eerst zoals altijd de kleine man.
Wie weer gespaard wordt dat is h e t
grootkapitaal.
En dat voor een regering v a n
A C.V.-ers en socialisten.
De socialisten doen trouwens erg
buitenissig.
Onder de vorige regering Eyskens
zetten ze het ganse land op stelten
tegen de belastingsverhoging.
Nu keuren ze die goed.
De P.V.V.-ers zijn er nu tegen.
Toen ze met Eyskens regeerden
kwam hun huidige voorzitter Van
Audenhove diezelfde belastingsverhoging elke avond voor de T.V- verdedigen.
Er is inderdaad een verschil t u s sen regering en oppositie !

In ieder geval, waarde vriend, naar mensen zoals gij.
Mensen die achter de tienduizenden gevels van hun evenzoveel huizen denken aan één gemeenschappelijk doel : het
welzijn van hun volk. Wie over de ontelbare straten van
Vlaanderen loopt, heeft er geen flauw vermoeden van achter
hoeveel gevels er aan Vlaanderen gedacht en in Vlaanderen
geloofd wordt
Éénmaal per jaar toch zou die gevel moeten ophouden,
een onaandoenlijke scheidsmuur tussen u en de wereld te
zijn. Éénmaal per jaar zou die gevel van u moeten getuigen
van al de schoonheid, al de goede wil die té vaak en té veel
er zich achter verbergt. Éénmaal per jaar en wel binnenkort.
Binnen enkele dagen, waarde vriend, is het weer 11
juli. Laat dan voor één keer (het mag ook méér I) uw Vlaams
geloof, uw Vlaamse hoop, uw Vlaamse wil breed uitwaaien
in de Leeuwenvlag. Laat éénmaal per jaar uw gevel het bindicken zijn tussen het Vlaanderen er achter - gelijk gij het
drooml - en het Vlaanderen ervoor - gelijk het moet worden.
Afgesproken ? Gij hebt geen Leeuwenvlag, waarde
vriend ? Maar wanneer deze brief verschijnt hebt ge nog
ruim, de tijd om er u een 'aan te schaffen. Bijvoorbeeld op het
adres van de Nationale Bevlaggingsaktie, Gewad 18 te Gent.

SPLITSiNG
Meer en meer is er sprake van
splitsing in de C.V.P zelf.
De Vlaamse vleugel zou haar eigen
gans; gaan en de franstalige ook.
Wij hopen dat die splitsing er zo
vlug mogelijk zal komen.
En dat de Vlaamse vleugel ook
werkelijk haar eigen gang zal gaan.

WAARDIGE
MANDAATDRAGERS

Mijn voorganger telde destijds op de markt ie Athene
mensen Maar op 11 juli kunnen slechts duizenden leeuwen
het hart verblijden van
dio G^nes.

Kil

Praktisch geen !
De middenstand e n de vrije b e roepen zijn door de parlementairen,
die door h e n verkozen werden, p r a c h tig bedrogen.
Zullen ze h e t o n t h o u d e n
verkiezingen ?

voor

de

Zo niet blijven zij steeds de g e f o p ten !

ZAVENTEM
De socialistische s e n a t o r - b u r g e m e e s ter v a n Zaventem, Trappeniers m o e t
ergens een klap v a n een molenwiek
gekregen hebben w a n t hij ging in de
Senaatskommissie pleiten voor t e g e m o e t k o m i n g e n voor de Franskiljons
in zijn g e m e e n t e ! Het schijnt dat de
Waalse senatoren stomverbaasd w a ren over dergelijk vernederend voorstel, maar de Brusselaars waren er
als de kippen bij en intussen is in de
Brusselse gemeenteraad reeds een debat a a n de gang geweest over de m o gelijke a a n h e c h t i n g v a n
Zaventem
bij h e t Brusselse grondgebied om toe
te laten a a n de luchthaVen h e t t w e e talige stelsel te k u n n e n geven en haar
aldus toe te laten een Europese rol te
spelen ! Inderdaad h e t Nederlands is
niet van die aard om vreemdelingen
toe te laten te landen op Zaventem,
op Schiphol is er immers ook geen
luchtvaartverkeer v a n belang, w a n t
dat ligt ook in Nederlandstalig gebied.

POTSIERLIJK
Te Leuven werd dezer dagen de
B.O.B, op de been gebraclit om t i e n tallen e n nog eens tientallen h u i s zoekingen te verrichten te Leuven e n
de omgeving. Ondervragingen waren
er e v e n e e n s bij de vleet. De oorzaak
v a n deze onderneming, die door de
Leuvenaars door haar potsierlijkheid
zeer lachwekkend werd gevonden,
bleek te liggen in h e t feit dat er t e
Leuven de jongste tijd tegen de F r a n se preken werd geprotesteerd ! Eigenaardig, de kerk verlaten bij de a a n v a n g v a n de preek waarvan sprake, e n
een huisbezoek v a n de B.O.B, k r i j gen ! Misschien denkt de prokureur
des Konings die zelf een Franskiljon
is en v a n wie logischerwijze h e t bevel
tot huiszoeking m o e t uitgaan, dat al
die kerkverlaters een fransdoUe p a s toor in h u n kelder hebben opgesloten ? Bij de huiszoeking werd ook
naar verfpotten gezocht e n werden
vragen gesteld in verband m e t lidm a a t s c h a p v a n Vlaamse verenigingen
of onze partij. Sinds wanneer is dat
toegelaten ? Naar wij vernemen zou
heel de aktie verricht zijn op a a n s t o ken v a n Franskiljonse v o o r a a n s t a a n den die te Leuven alles in de pap te
brokken hebben.

H. GEEST
« D e H. Geest blijkt nog steeds g e e n
verlichting te hebben gegeven a a n de
herder van de kerk die te Antwerpen
naar Hem werd genoemd w a n t nog
steeds wordt er v a n op de kansel
Frans gesproken tijdens de k a s t e - m i s
v a n 12 uur 15 wat verleden zondag
e e n s te meer aanleiding is geweest
voor protest b i n n e n de m u r e n v a n de
kerk, protest dat verhinderd heeft
dat de onderpastoor die de liturgische
plechtigheden voor de k o m e n d e week
aankondigde in de taal v a n Marianne,
verder kon spreken ook al zette hij
de nieuwgekochte mikro (de oude is
op onverklaarbare wijze zoekgeraakt)
op volle kracht. De Mis is verder r u s tig verlopen en er waren g e e n wanordelijkheden in de kerl^

DE VOLKSUNIE

POLITIE
Nadien werd er buiten de kerk weer
betoogd tegen de a-sociale Franskiljonse kaste te Antwerpen. Dat gebeurde met het zingen van de
Vlaamse Leeuw en het roepen van
slogans als «Franskiljons buiten»
wat gepaard ging met ontploffingen
van allerlei voetzoekers en knalbussen. De Antwerpse politie die weer
zeer sterk vertegenwoordigd was en
in groepjes verdeeld stond over de
voetpaden, dreef de menigte over de
Mechelse steenweg voort maar kreeg
het blijkbaar op de zenuwen toen een
paar bommetjes wat al te dicht bij
de agenten ontploften. Zij ging brutaalweg over tot de aanhouding van
enkele aanwezigen die in het wilde
weg uit de menigte gesleurd werden.
Onze redakteur Staf de Lie was onder de drie aangehoudenen die —
hoewel zij zelf volkomen passief bleven — door de politie met de matrak
bewerkt werden en in het wilde weg
gestampt. Tot vijf uur heeft men de
drie aangehoudenen op het politiebureel laten wachten. Op deze ondemokratische wijze belet de Antwerpse politie de uitoefening van de joernalistieke werkzaamheden. Het was
zelfs zo gortig dat de Franstalige
« Metropole » 's anderdaags een a a n klacht afdrukte tegen wat deze k r a n t
noemde « het spijtige optreden van
de politie tegen onze konfrater Staf
de Lie van het weekblad de Volksunie ». Na het tegen de keien ranselen van Handelsblad-redakteur Luc
van Gastel heeft de Antwerpse politie blijkbaar nog niets bijgeleerd.
Niet te verwonderen dat ze dan geen
goede pers h e e f t !

OP HET TONEEL
Paul van Zeeland is dus weer eens
op het toneel verschenen. Beter ware hij voor altijd ervan weggebleven
want niemand heeft van hem goede
herinneringen bewaard. Niemand ?
Als hij thans met een plan op de
proppen komt dan zou het zijn omdat de omgeving van onze huidige
koning — erg reaktionaire en sterk
anti-Vlaamse omgeving — hem naar
voor geduwd heeft.
Zijn voorstellen zijn echter voor
Vlaanderen volledig onaanvaardbaar.
Als men weet van waar ze komen zal
men er niet verwonderd over zijn.

ZAVENTEM FRANS
De verspreiding van de Franse beschaving bij de Afrikaanse wilden
heeft schipbreuk geleden. Het politiek
onderontwikkeld
Vlaanderen
blijft echter een gretige prooi. Brussel de satelliet van Parijs, heeft
machtshonger. Nog liggen de niet
verfranste Vlamingen te Brussel
zwaar onverteerbaar op h u n maag
maar toch zoekt onze hoofdstad gretig voedsel. De acht randgemeenten
zijn niet meer voldoende. Ook Zaventem willen ze hebben.
De Vlamingen zijn gewaarschuwd.
Het heeft geen zin Brussel wat te
geven om er van af te zijn. Altijd opnieuw komen ze om nieuwe buit.
Het handen af is veel te beleefd,
veel te waardig voor dat slag 19e
eeuwse kolonisten.
Het zal moeten worden « poten af »
en flink erop schoppen. Want anders
zijn de « waardige » Vlamingen weer
het kind van de rekening. Zijn ze het
toch gewoon ?

B.S.P. VOLKSPARTIJ ?
De Fayats de Craeybecksen, de Jos
van Eyndes zelf hebben de laatste j a ren geëist dat de Vlamingen in h u n
eigen stad Brussel niet zouden onthaald worden als ongewenste vreemdelingen.
Het antwoord ?
De Brusselse socialisten hebben een
reeks amendementen ingediend op
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de wetsontwerpen Gilson, die niet alleen nog meer randgemeenten bij de
verfransing willen betrekken, maar
ook elk onthaal voor de Vlamingen te
Brussel de pas wil afsnijden, in die
zin dat de gemeentebesturen zelf
moeten beslissen over de vorm van 't
onthaal!
Dan ziet het er lief uit met al die
fransdoUe C.V.P.-ers en B.S.P.-ers.
Nu reeds worden de Vlaamse kliënten die h u n tanden laten verzorgen
in socialistische klinieken de maag
uitgehaald, omdat die zeer volkse socalistische dokters de taal van de gewone Vlaamse socialistische kiezers
niet willen aanleren uit rassenwaan.
Wat zal het worden ?
Zullen de Vlaamse socialisten voor
de Brusselse partijgenoten op de
knieën kruipen zoals ze dat doen voor
de Waalse, die 20 miljard krijgen voor
de Borinage terwijl Vlaamse werklo-

zen en pendelarbeiders kunnen stikken ?
Zoals we hen kennen, vrezen we het
sterk.
Het zijn even grote lummels als de
Vlaamse C.V.P.-ers.

SOLIDARITEIT GEBODEN
Enkele tijd geleden protesteerden
honderden Vlamingen te Antwerpen
en te Gent tegen de franse preken
voor de franskiljons in Vlaanderen.
Duizenden in Vlaanderen sympathizeerden op dit ogenblik met hen en
vele anderen nog zijn mét hen gekant
tegen dergelijke symptomen van een
kastementaliteit, ook al onderschrijven zij misschien niet de gevoerde
aktie.
Ondertussen zijn echter tientallen
betogers, meestal jonge mensen,

zwaar gestraft geworden zowel ta
te Gent als te Antwerpen. De meesten
kregen bovendien een boete van 500
F of meer.
Het gaat niet op hen dit alleen te
laten betalen. Op het ogenblik dat zij
protesteerden vertolkten zij de wrevel
van tienduizenden Vlamingen. Is het
dan niet normaal dat vandaag een
beroep gedaan wordt op hen om de
gestrafte jonge mensen niet in de
steek te laten. Om ze in de mate van
het mogelijke financieel bij te staan
namen enkele Vlaamsgezinden het
initiatief een Vlaams solidarteitsfonds
te openen. Zij vragen U daarin vandaag nog Uw solidariteitspenning te
storten. Woorden zijn immers geen
oorden en de tijd dringt.
Men kan storten op P.C.R. 235.62
van Kredietbank - Gent op strookje
vermelden : voor Vlaams Solidariteitsfonds (rek. 61400).

ALS DE VOS ...
De heer P. van Zeeland heeft gemeend een bijdrage te moeten leveren tot de oplossing van de
Vlaams-Waalse problemen. Zijn bijdrage is verschenen onder de vorm van een uitvoerig artikel in « La
Libre Belgique » en (in vertaling) in h e t lijfblad
van eerste minister Lefèvre « De Nieuwe Gids ».
Het is een merkwaardige bijdrage, kenschetsend
voor de heer Van Zeeland en al zijn geestesgenoten.
Het is niet overbodig de auteur even voor te
stellen aan de Jonge generatie. De Jongeren kunnen
moeilijk weten welke rol de heer Van Zeeland, bankier van beroep, voor de oorlog gespeeld heeft vermits daarover zeer zedig gezwegen wordt sedert de
oorlog.
Dit berucht personage heeft als eerste minister
in funktie in 1937 het politiek toneel smadelijk moeten ontvluchten onder de bedreiging van vervolgingen door het Hof van Cassatie n a d a t gebleken was
dat hij het parlement en gans h e t land bedrogen
had en zich pllchtig gemaakt had aan financiële
knoeierij door zijn wedde als gouverneur van de Nationale Bank tijdens zijn ministerschap te laten
storten in een zwarte kas (de beruchte « cagnotte »).
Door zijn houding en gedrag heeft hij er enorm toe
bijgedragen de parlementaire demokratie in diskrediet te brengen.
De man was dan ook verdwenen uit de politiek
n a dit avontuur.
Het is een van de onschatbare verdiensten geweest van de C.V.P. na de oorlog Van Zeeland terug
minister te hebben gemaakt tijdens de homogene
C.V.P.-regeringen van 1950 tot 1954.
De h. Van Zeeland is een vertegenwoordiger van
de « haute finance », van de holdings, en heeft de
Vlamingen steeds met het grootste misprijzen en met
« edelmoedig begrijpen s> behandeld. HIJ en Spaak
zijn wel de twee grote verantwoordelijken voor de
schandelijke toestanden op het departement van
buitenlandse zaken.
De h. Van Zeeland is thans zeer ongerust geworden over de toekomst van het unitaire België en
van « r a m e beige ». HIJ heeft ee,n aantal beschouwingen op papier gezet die erg verouderd aandoen :
de gewone gemeenplaatsen over de vruchtbare wisselwerking van twee kuituren, de wederzijdse verrijking, de vrijheid en de gelijkheid der talen, enz...
Zelfs de zeventien provinciën komen er bij te
pas. Maar zoals steeds wordt zorgvuldig verzwegen
dat het prinsbisdom Luik nooit behoord heeft tot deze
zeventien provinciën en dat, afgezien van het verwijderd en weinig bevolkt hertogdom Luxemburg,
slechts twee Waalse gewesten, Henegouwen en Namen, de«l uitmaakten van de Nederlanden, waar de
Dietsers de overgrote meerderheid vormden en in alles de toon aangaven. Het is overigens onzin de Belgische provincies die pas in 1830 tot stand kwamen
te willen vereenzelvigen met hertogdommen, graafschappen of heerlijkheden uit het feodaal tijdvak.
Het is de werkelijkheid van nu die wij onder ogen
moeten nemen : het voorhanden zijn van twee volksgemeenschappen in deze staat, die het'middeleeuw»
partikularisme reeds lang ontgroeid zijn en die zich
bewust zijn van h u n nationale eenheid.
Merkwaardigerwijze zijn de bestrijders van het
federalisme op grondslag van de twee volksgemeenschappen, omdat België zogezegd te klein is, wel
te vinden voor een verbrokkeling in negen of elf
provincies !

Het is duidelijk wat hun ware bedoelingen zijn:
zij weten zeer goed dat deze provincies te klein en te
zwak zijn om een tegengewicht te kunnen vormöïi
tegen de gecentraliseerde, unitaire staatsinstellingen; zij weten zeer goed dat ten overstaan van de eisen van het staatsbeleid in onze tijd een decentralisatie naar de provincies toe nooit meer kan zijn
dan een schijnvertoning, waarbij alleen uitvoerende bevoegdheid kan gedecentraliseerd worden.
Dit provincialisme is in geen enkel opzicht te
verantwoorden : noch kultureel, noch sociaal-ekonomisch, noch in enig ander opzicht.
Een ontwikkeling (?) in die richting zou nefast
zijn en moet krachtdadig afgewezen en bestreden
worden. Ons volk, de Vlaamse volksgemeenschap,
moet als dusdanig erkend worden en iedere poging
om het partikularisme aan te wakkeren of te voeden
moet op onverbiddelijk verzet stuiten, zoals de pogingen in de 19de eeuw om een Vlaamse taal, los
van het Nederlands, te ontwikkelen.
Wat zijn nu de konkrete voorstellen die door de
h. Van Zeeland gedaan worden ? Hij stelt voor het
aantal provincies van negen op elf te brengen, door
de provide Brabant in drie provincies te verdelen :
het Waals gedeelte, het Vlaams gedeelte en de Brusselse agglomeratie. Aldus zouden er vijf Vlaamse en
vijf Waalse provincies zijn én de provincie Brussel.
Dit heeft zijn groot belang omdat de h. Van Zeeland een geografische senaat aanbeveelt : iedere provincie, ongeacht het aantal inwoners, zou evenveel
senatoren aanduiden ! Het is dus erg duidelijk : er
zouden evenveel Waalse als Vlaamse senatoren zijn en
de senatoren van Brussel zouden als scheid£Techters,
als de werkelijke meesters fungeren.
Het is volkomen overbodig er de aandacht op te
vestigen hoe gans deze operatie in het nadeel van de
Vlamingen uitvalt. Hun wordt het enig voordeel dat
zij hebben in de unitaire staat, hun demografische
meerderheid, eenvoudig ontfrutseld.
Wat krijgen zij in de plaats ? Een decentralisatie
naar de provincies toe. Maar de h. Van Zeeland legt
er zelf de nadruk op dat het alleen kan gaan over een
decentralisatie van de uitvoeringsbevoegdheid, terwijl de eigenlijke beslissingsbevoegdheid, de hoge leiding moet blijven berusten in handen van de centrale
instanties te Brussel. De diensten die rechtstreeks in
aanraking komen met het publiek zouden naar de
provincie verplaats worden, maar de hoger-e instanties
die werkelijk het land besturen zouden te Brussel blijven, gecentraliseerd. Deze centrale instellingen zouden volgens de h. Van Zeeland tweetalig moeten zijn,
in die zin toch dat een passieve kennis van de tweede
taal mag geëist en verwacht worden !
Wij weten uit ervaring wat dergelijke tweetaligheid in de praktijk te betekenen heeft en wij kunnen
ons niet ontveinzen dat het Juist in deze hogere kaders is dat de Vlamingen nog steeds in een minderheidspositie zitten.
Van Vlaams standpunt zijn de voorstellen van de
h. Van Zeeland ongehoord en ontstellend. Het is
noodzakelijk dat de Vlamingen met de grootste
krachtdadigheid uiting zouden geven aan hun vastberaden wil zich tegen dergelijke plannen te verzetten. Opdat ook de regering en vooral de eerÉ-te minister het zouden horen. Want dat dergelijke voorstellen
in een Vlaams dagblad gepubliceerd kunnen worden is
reeds eerj schande i##t Se Isouwens te hopen dat aan
het schandaal van «De rrretiwe Gids», die er' een
gewoonte van maakt de Vlamingen in de rug te schieten, een einde komt Een. dagblad dat finantiëel niét
leefbaar is omdat het geen lezers vindt in Vlaanderen
moet liefst verdwijnen.
F. VAN DER ELST
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OE VOLKiUNif

Einde van het mandaat
Op 1 juli grijpt in Algerije het referendum plaats waarvan de
uitslag wel bij voorbaat vaststaat : einde van de Franse voogdij en onafhanlielijliheid voor het land van Ben Bella.
Op dezelfde datum loopt de Belgische voogdij over RwandaBoeroendi ten einde. Maar een referendum m de voormalige
voogdij gebieden zou stellig minder uitgesprolten cijfers dan in
Algerie opleveren. Niet iedereen in Rwanda-Boeroendi zit
trappelend van ongeduld te wachten op het vertrek van de
Belgische administratie en van de laatste 900 para's.

Terugkeer

der

De gebieden Rwanda en
Boeroendi behoorden tot bi]
de Eerste Wereldoorlog tot
Duits Oostafnka. Na de oorlog werden ze door de Volkenbond ondei Belgische voogdij
geplaatst Ze liggen aan de
bronnen van de Nijl, op de
hellingen van het Maangebergte der Ouden, tussen
Tanganyka, Kongo en Oegan^et Belgisch beheer trof in
de gebieden een uitgesproken
feodale struktuur aan. De
Watoetsi — opvallend door
hun lange, aristokraticche
gestalte — voimden nauwehjks 12% van de bevolking,
ze hadden de pygmeeën tot
stipte en slaafse uitvoerders
van hun bevelen gemaakt en
regeerden de Hoetoe's — de
overgrote meerderheid der bevolking — met ijzeren vuist.
Jarenlang steunde de Belgische administratie op dit
feodale overwicht van een
kleine kaste. De Watoeta
dienden trouwens vaak als
uithangbord voor het Belgisch beleid in Afrika . hun
heersers waren ook te Brussel graaggeziene gasten en de
schilderachtige Watoetsidansers golden als het schoolvoorbeeld van het inlands gelui» onder Belgisch beleid.
Je ii]kdom der Watoetsi
waren hun kudden vee. De
Watoetsiherder op de groene
heuvelen van zijn land tussen
het breedgehoornd inlands
vee n e p het beeld op van patriarchale rust en pastorale
bezonnenheid. De Watoetsirijkdom echter was tevens
voor de Hoetoe's een sprekena
simbool van armoede en vernedering : Hoetoe's mochten
geen rund slachten of houden. Slechts de Watoetsirunderen die vanzelf stierven
mochten door de Hoetoe's
worden gegeten. De macht en
de rang in de hiërarchie m
Rwanda-Boeroendi werd uitgedrukt door het aantal runderen dn<- r'-^ •yfj^t-'--*-- bo7ate
_,_ ^
iUKtuur
werd op de duur onhoudbaar.
In Rwanda kwam de Hoetoemeerderheid in opstand :
bloedige onlusten, rooftochten
er
brandstichten]
grepen
overal m het gebied plaats.
De Belgische administratie
begreep haar vroegere fouten en ging geleidelijk meer
op de Hoetoe-meerderheid
steunen Een onverwacht gevolg van deze ommekeer in de
Belgische houding was de
hooding der Russen • zi]
steunen sinds een paar jaar
de Watoetsi die fel anti-Belgi£Ch zijn.
Uiteindelijk het zich m
Rwanda echter de macht van
het nummeneke overwicht

Scharrebijters
gelden : Koning Kigeri V verliet met meer dan 100.000
Watoetsi het land; de republiek werd uitgeroepen en
een Hoetoeregenng kwam tot
stand met Belgische hulp,
In Boeroendi
inmiddels
waren de zaken anders gegaan. Mwami Mwamboetsa
was er m geslaagd, de oude
feodale struktuur te doorbieken. Bij vrije
verkiezingen
sprak een grote meerderheid
zich uit voor grondwettelijke
monarchie onder zijn leiding.
Deze verschillende ontwikkeling in beide gebieden is
oorzaak van heel wat moei-

lijkheden. Toen België een
paar jaar geleden een tijdschema opstelde voor de onafhankelijkheid van RwandaBoeroendi, werd vooropgezet
dat beide gebieden één staat
zouden vormen. Dat is inmiddels onmogelijk
geworden.
De tegenstelling tussen de
de gebieden kwam tot uiting
in hun houding tegenover de
Belgische onafhankelijkheidsplannen Rwanda zou graag de
overgang naar onafhankelijkheid zeer geleidelijk zien
gebeuren; de Hoetoe's vrezen
er een gewelddadige terugkeer van de Watoetsi die
reeds
thans
nachtelijke
strooptochten in het land
houden. De Hoetoes rekenen
op Belgische bescherming t e gen de inyenzi, de « scharrebijters», die het op de repubhek hebben gemunt.
Boeroendi, d a t zijn problemen zelf wist op te lossen,
hecht geen waarde aan een
verdere Belgische aanwezigheid.
Deze
tegenstelling
was
slechts een der vele die t i j dens h e t recente U N.O.-detaat

Komt het zover in Rwanda-Boeroendi ?
ging van de Kongolese woordvoerder te horen : geen overhaasting I In Kongo heeft
men ervaren dat, m é t de
overhaaste verwijdering van
het gezag, tevens de orde en
welvaart kan verdwijnen.
T.v.O.

aan het daglicht traden Rusland speelde te New-York zijn
klassiek spel : onrust in Afrika is steeds een winstpunt.
De Afro-Aziaten bestreden
manmoedig de neo-kolonialistische draak; ze waren verbaasd, de ernstige verwitti-
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•

B o m m e n n a a r huis.

In een tot voor kort geheimgehouden
rapport
geeft prof. Walt W. Rostow, chef van de politieke
planning in het State Departement, a a n prezident
Kennedy de raad, alle in
het buitenland gestapelde
Amerikaanse atoomwapens
terug naar de States te
brengen. Prof. Rostow verwacht dat deze maatregel
kan bijdragen tot vlottere
Amerikaans-Russische betrekkingen, terwijl toch de
atomaire
afschrikkingsmacht blijft bestaan.
B o n n en Pank OW,
De besprekingen tussen
de minister voor buitenlandse zaken der V.S., Dean
Rusk en kanselier Adenauer eindigden op een

kompromis : de Amerikanen verklaarden zich bereid, niet meer verder a a n
te dringen op de installatie van een Bonn-Pankowkommissie die zich zou bezighouden met de hereniging en het voorbereiden
van heelduitse verkiezingen. Te Bonn vreesde men
dat een dergelijke kommissie geleidelijk de verantwoordelijkheden der Vier
Machten zou overhevelen
naar een praktische konfederatie gelijk ze sinds
lang door Kroesjtsjev en
Ulbricht wordt geëist. Adenauer van zijn kant verklaarde zich niet langer te
zullen verzetten tegen de
oprichting van speciale
kommissies voor vraagstukken in verband met heelduitse ekonomische problemen, verkeer van en
naar Berlijn en regeling
van het personen- en zakenverkeer in twee Duitslanden.
•

Geld genoeg.

De Amerikaanse astronaut John Glenn stelde onlangs vast dat door hem
getekende postwissels en
cheks niet ter betaling
werden aangeboden. Na
onderzoek bleek dat de bestemmelingen meer waarde
hechten aan de handtekening onder het bedrag dan
nan het bedrag zelf.
•

Dean Rusk : kompromis.

De Kroonprins.

Tijdens h e t bezoek van
Dean Rusk aan Duitsland
is gebleken dat de betre^ikingen tussen hem en zijn
Westduitse kollega Gerhard Schroder fel zijn verbeterd. Schroder
geniet
thans vanwege de .•Ameri-

kanen een voorkeurbehandeling omdat Dean Rusk te
Bonn zou hebben vastgesteld dat hij de grootste
kans maakt bij de opvolging van Adenauer.
•

Z o r g e n te M o s k o u .

Ook te Moskou maakt
men zich kroonprins-zorgen. Na de terugkeer van
Kroesjtsjev uit Roemenie
wezen talrijke tekenen er
op dat de t h a n s 68-jarige
Russische leider uiterst
vermoeid is. Kroesjtsjev
had de laatste maanden
herhaaldelijk inzinkingen.
Kandidaten voor de opvolging : Frol Kozlov, Leonid
Brezhnev, Dmitry Polianski, Nikolai Podgorny en
Aleksei Kosygin. Althans
volgens Westerse Kremlinologen.
•

G e s p r e k in de k e r k e r .

Spandau, waar sinds 17
jaar Rudolf Hess, Baldur
von Schirach en Albert
Speer opgesloten zijn, heeft
onlangs nieuwe bewoners
gekregen. Hogere Amerikaanse en Russische officieren vergaderen er regelmatig om een eventueel
topgesprek over de Berlijnse kwestie mogelijk te m a ken.
De gevangenis van Spandau is in heel Berlijn praktisch de enige plaats waar
het Oost-West-beheer nog
bestaat.
•

produkten over de wouden
met als gevolg dat de bladeren afvielen en de kampen der rebellen zichtbaar
werden voor luchtwaarneming.
Na enkele weken
werd door de kommunisten
de beschuldiging geuit d a t
de Amerikanen
gebruik
maakten
van
arsenic.
Sindsdien worden minder
krachtige maar ook minder
doelmatige
«onkruidverdelgers » gebruikt en voelen de rebellen zich in h u n
djungelkampen weer veilig.

Onkruidverdelging.

In Vietnam werd sinds
enkele tijd door de Amerikanen een nieuwe taktiek
tegen de kommunistische
rebellen gebruikt: helikopters sproeiden chemische

W

I

I

onkruidbestrijding .
•

D e Muur.

Er zijn tekenen die er op
wijzen dat de Russen minder ingenomen zijn met de
vuurgevechten tussen Schupo's en Vopo's aan de Berlijnse muur. Sinsis een
paar weken worden de
Vopo-patrouilles steeds begeleid door een Russisch
officier. De bouw van een
tweede muur op enkele
tientallen meters van de
eerste zou moeten verhinderen dat het nog tot incidenten komt. De incidenten dienen misschien wel
Ulbricht, zeker niet de
Russen.
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Naast een meer d a n normaal
scherpe aanval van de socialistische ondervoorzitter
Jos Van
Eynde op adjuukt-minister Van
Elslande, noteerden wij deze week
h e t heroptreden van staatsminister van Zeeland in zijn rol van
Nestor des Vaderlands. Hij schreef
terzelfdertijd in « La Libre Belglque » en <( De Nieuwe Gids » een
groot artikel waarin hij een soort
decentralisatie n a a r de provincies
toe verdedigt. Daar wij de indruk
hebben dat hij daarmee bejAalde
gedachten ter discussie legt die
de opvattingen zijn van bepaalde
hooggeplaatste», lijkt het ons belangwekkend
het
voornaamst»
van Van Zeelands
bedenkingea
vandaag a a n te halen.

gebied a a n de provinciën overgedragen. De administratie leeft inderdaad in rechtstreeks contact
met h e t publiek n a a r aanleiding
van die functies. Zij doen bijgevolg de onmiddellijkste en tergendste vraagstukken rijzen omt r e n t de taal.
Om dit programma te 'verwezenlijken, zou men
belangrijke
wijzigingen
moeten
aanbrengen
aan de rol en a a n de werking der
provinciale instellingen. De Provincie zou over een werkelijke autonomie moeten beschikken wat
betreft de keuze van de uitvoeringsmaatregelen die vereist zijn
voor de toepassing van de algemene politieke
richtlijnen
die
centraal werden vastgelegd.
De samenstelling en de verkiezing van de provinciale r a d e n
dienen herzien om er meer belangrijke vergaderingen van te maken,
voorzien van uitgebreider machten, in 't bijzonder op politiek gebied.
De rol van de Provinciegouvern e u r zou opnieuw omschreven en
merkelijk uitgebreid moeten worden.
De administratieve diensten van
de Provincie zou men moeten ontwikkelen om ze toe te laten de
v a n de
centrale
administratie
afgescheiden
uitvoeringstaken te
vervullen.
Het spreekt vanzelf d a t men
hiermede beoogt h e t eentalig regime weder in te voeren zowel op
h e t gebied van de betrekkingen
met de inwoners van de provmcie
als wat betreft de werking van de
provinciale instellingen. Natuurlijk zou de gebruikstaal die van
h e t geheel of van bijna h e t geheel
der .inwoners,, ,vap de provincie
zijn.
Het vraagstuk van de begrenzing van de provincies blijft wel
open; m a a r niet meer als taalgrens; de grensstreken die een andere taal gebruiken d a n die van
h u n provincie, TOU het recht moeten toegekend worden, te mogen
deel uitmaken van de provmcie
n a a r keuze, op grond van het
nieuw stelsel.
Met dit inzicht zou h e t waarschijnlijk passen d a t men het
a a n t a l provinciën op elf zou brengen, door splitsing van B r a b a n t in
drie delen, overeenkomstig de n a tuur der feiten : enerzijds Vlaams.
Brabant,
anderzijds
Waals-Bra-

DE NIEUWE GIDS
« Welke richting moet mea dan
kiezen ?
Men moet zich zonder omwegen
keren n a a r
nieuwe en radicale
oplossingen.
Maar om doeltreffend
te zijn
moeten zulke oplossingen gevonden worden in de traditie die in
't verleden de grootheid en de
m a c h t van België heeft gemaakt.
De grondgedachte zou
hierin
bestaan d a t m e n voortaan veel
meer op de provinciën zou steunen.
H u n organisatie zou ze moeten
toelaten een deel der politieke
m a c h t e n op zich te nemen alsmede
sommige
administratieve
verantwoordelijkheden
die
tot
nogtoe onder de bevoegdheid vielen der centrale
Staatsinstellingen."
Een onderscheid tussen de functies der Overheid dringt zich allereerst op : men heetc conceptie-functies en uitvoeringsfuncties.
De eerste hebben betrekking op
de beginselen van de actie; ze betreffen
de essentiële
richtlijnen
der nationale politiek, van gans
h e t land, binnen en buiten zijn
grenzen. Deze functies blijven onder de bevoegdheid van de Staat,
en blijven
bijgevolg uitgeoefend
door centrale instellingen
met
Brussel als zetel.
De andere, de uitvoerings- of
toepassingsfuncties, worden zowel
op politiek als op administratief

JAN VAN
Bezit gij reeds :
JAN VAN GENT
de historische oorlogsroman van
Ward Hermans
Paul Hardy schrijft in
« De Gazet van Antwerpen » :
« als geromanceerde evokatie van een stuk geschiedenis dezer eeuw, van
een niet te onderschatten
waarde ».-.

GENT

Jongeren in Vlaanderen, dit boek leert U de
dingen kennen van het
verleden waaruit het heden is gegroeid. Dit boek
is een brug over een kloof
van vele jaren die achter
ons liggen.
Bestel het op ons secretariaat : 82 Maurice
Lemonnierlaan - Brussel.
Q i stort h e t bedrag 195 F
op
postcheknummer
:
5445.46
W.m
Jorissen,
Brussel.

VAN
bant, en middenm, de elfde provincie, namelijk Brussel-stad en
de omliggende gemeenten.
De Provincie Brussel zou een bijzondere rol vervullen; zij zou h e t
ideaal en ontegensprekelijke trefp u n t moeten zijn van alle krachten en strevingen van het land.
Huwelijk van de eenheid en van
h e t evenwicht.
Dit nieuwe stelsel zou de fundamentele eenheid van België doeltreffend behoeden, maar meteen
is h e t evenwicht tussen Walen en
Vlamingen hersteld en gewaarborgd
.'Van de top, voor alles, zou de
bestendigheid van de Monarchie
en de Dynastie de hoogste waarborg vormen voor de onschendK'arheid van h e t vaderland en
voor de eerbiediging van een verdelende rechtvaardigheid.
De Kroon zou dezelfde buitengewone diensten bewijzen in het
nieuwe kader van de grondwet als
tijdens de 125 verlopen jaren; zij
zou de Belgische eenheid blijven
bezegelen, zij zou de drijfveer
blijven het nationaal dynamisme
en de bliksemafleider middenin de
storm
I n de tweede plaats zal het behoud van de functies van algemeen ontwerp in h a n d e n van de
centrale staatsorganen, de continuïteit en de s a m e n h a n g van de
richtlijnen voor de inwendige en
uitwendige
werking van België
verzekeren.
Hen centraal Parlement zal de
residuaire machten behouden, dit
wil zeggen al die welke niet uitdrukkelijk afgestaan werden aan
de provinciale overheden.
De geografische Senaiit. •"•
I n dit nieuW stelgèl, blijkt h e t ,
' ónmfd'cfêllijk''adt* de rol, "de» •mach-"'
ten en de samenstelling van de
Senaat helemaal herzien dienen te
worden; hij zal voortaan de provinciën vertegenwoordigen als zijnde zelfbesturende en eigen licham e n ; om een dagelijkse uitdrukking te gebruiken, hij wordt een
« geografische Senaat »
De Senatoren worden gekozen
in eerste of tweede graad, m a a r
in gelijk aantal voor iedere provincie.
Een dergelijke oplossing zou beletten d a t een der twee gemeenschappen, die tegenwoordig het
land uitmaken, de andere zou
overheersen en h a a r opvattingen
zou opdringen.
Om a a n al de Belgen een ma.ximum van waarborgen te verschaffen zou het geraadzaam zijn de
regels van de stemming in de
schoot van de Senaat aan te passen a a n h e t te behandelen voorwerp. Zo zou men wijs handelen
met te bedingen dat iedere wet
die een invloed zou kunnen uitoefenen op h e t leven van een der
twee cultuurgemeenjchappen een
minimum aantal stemmen vereist
boven de eenvoudige meerderheid,
bijvoorbeeld de 3/5 of de 2/3 of
Uitzonderlijk zplfs de 3/4 der stemmen.
Het centraal Bestuur.
Dit zou te Brussel Olijven.
Het zou ongetwijfeld verzaakt
hebben aan een deel van zijn gewone bevoegdheden, namelijk aan
de betrekkingen met het publiek.
Maar h e t zou steeds in h e t

ZEELAND
h a r t van het nationale leven blijven en niet alleen de s a m e n h a n g
verzekeren, m a a r ook de eenheid
van de gedragslijnen van België
op h e t gebied der beginselen
Zijn methodes zouden
echter
heringericht moeten worden.
Zijn Inwendig s t a t u u t zou moeten steimen op een tweetalig stelsel « sui generis » zoals er reeds
dikwijls in België werden toegepast.
Al zijn ambtenaren zouden vanaf een zekere graad, de twee
landstalen moeten kennen, de ene
grondig, de andere op een voldoende wijze om ze te kunnen lezen en begrijpen zonder een vertaling nodig te hebben.
Deze vereiste schijnt redelijk te
zijn en tamelijk gemakkelijk toe
te passen. Wie zich d a a r a a n niet
wil onderwerpen, kan zijn ambt
uitoefenen in een der administratieve provinciën
De verdeling van de bevoegdheden en van de taken onder centraal bestuur en provinciaal gezag
zou moeten gebeuren a a n de h a n d
van zorgvuldig vast te leggen beginselen
Maar dit is geen buitengewoon
moeilijke taak, zeker geen onoverkomelijke. Voorbeelden en precedenten bestaan overal in de wereld; er is geen sprake van ze letterlijk over te nemen, m a a r wij
kunnen de elders opgedane ervaring met vrucht gebruiken. Het
moge volstaan te denken aan de
Verenigde Staten van
Amerika,
aan de Zwitserse Confederatie, a a n
de Verenigde Staten- van Brazilië,
a a n Canada, a a n West-Duitsland,
enz... »
Red. : Van Zeeland" wil Beigie
• r e d d e n - e n de. -macht, der Belgen
(de echte !) vrijwaren. Wie Vlaanderen wil redden en het Vlaamse
volk recht wil laten wedervaren
komt tot andere besluHen dan Van
Zeeland.

Standaard
Oordeelde dat Van Zeeland België wil redden om Wallonfë te
redden. Het blad besluit :
« Wallonië zit in een slop. D a t
heeft het a a n zichzelf te wijten.
Indien België ophield te bestaan,
zou Wallonië niet meer weten
waarheen, terwijl er voor Vlaanderen diverse mogelijkheden openblijven. Daarom begint men in
Franstalige kringen a a n
andere
formules te denken. Wij zijn bereid ze te onderzoeken, op voorwaarde dat de Pranstaiigen niet
langer de eerste viool spelen In
een land waar ze de minderheid
uitmaken. »
Red. : Alle formules die de
franstaligen uitdenken zijn er enkel op gericht het voorrecht de
« eerste viool te spelen » te kunnen behouden. Hun recht is h u n
te min, hun voorrechten, d a a r
s t a a n ze op. De dag d a t die weri
keiijk in het gedrang komen zullen zij wellicht reageren als de
zwartvoeten van Algiers en Oran.

GAZETTE DE LIEGE
Deze Luikse konservatieve k r a n t
begroette Van Zeeland als de reddende Messias die de heilsboodschap bracht :
« Laten wij de vrijmoedigheid
doordrijven tot het brutale : indien de federalistische, travaillistische of andere avonturen a a n
h e t knooppunt zouden komen van
h e t gevaarlijke pad dat ons land
t h a n s afglijdt, avonturen die zouden voeren n a a r een financiële en
ekonomische ramp, dan is het zeker dat Paul van Zeeland een der
meest bevoegde "én "best-geplaatste
burgers zou zijn om persoonlijk
te verhinderen er pluimen bij te
laten. »
P.M.

DE BESTE WENTELPOORT

Alle kenners en fijnproevers van duits bier,
liefhebbers van • stlmmungtorkesten •
vinden ellcaat terug In het

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF
(OBERBAYERN)

Tervuurse Vest 77
LEUVEN
Oberbayern-Leuven
U drinkt er Dortmunder TH IER,
de echte Dortmunder
met de TWEE HERTJES !

A. J E U R I S S E ^ f - C L O O S T e R M A N S
BERINGERSTEENWEG - ZONHOVEN
TEL : ( 0 1 1 ) 1 3 2 . 3 1
•««•»«••••«•••«'
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A n t w e r p s e Polders, o p de rechteroever
D ESchelde,
stroomopwaarts boven Antwerpen

v a n de
gelegen
wer.den g e d u r e n d e de e e u w e n g e v o r m d door de aanslibbing v a n de s t r o o m . H e t is een steeds w e e r k e r e n d e strijd
geweest, een wisseling v a n o v e r s t r o m i n g e n en indijkingen, een glorierijke strijd om dit v r u c h t b a r e land a a n het
w a t e r te o n t t r e k k e n . R e s e m s geslachten v a n taaie Polderboeren hebben hiervoor gevochten en wisten v a n h u n
gewest het rijkste l a n d b o u w l a n d v a n onze kontreien te
m a k e n . H e t laatste schorrenland dat ingedijkt w e r d —
het nieuwe schor te Z a n d v l i e t — v o r m t de m o e d e r a a r d e
van België, het gebied waar het schoonste p o o t g o e d en
het schoonste zaaigraan b e t r o k k e n wordt.

Antwerpen

slaat

Het is dit rijke Poldergebied dat tiians volledig geslachtofferd wordt aan de
uitbreiding van de Antwerpse
haven. Sinds meer dan een

de hal

TUSSEN SCHIP EN KAAI

mis

eigend, thans een goede halve eeuw geleden, voor de
waarde van de grond werd
een schrale prijs uitbetaald,
voor het verlies van hun bestaans-mogelijkheden
wer-

M AA

HAV
MODERN
halve eeuw was het duidelijk
dat de groeiende haven zich
in die richting zou bewegen.
Antwerpen als stad die de
haven beheert heeft dan ook
sinds meer dan vijftig jaar
een politiek van aanhechting
en onteigening gevoerd, die
begon met de aanhechting
van het eerste der zes Polderdorpen die in een rij langs
de stroom in Noordelijke
richting gelegen zijn : Oosterweel moest er eerst aan
geloven. Oosterweel was een
zeer oud dorp, prachtig gelegen in een bocht van de
stroom, onder de wallen van
Antwerpen en vlakbij een
reusachtig fort uit de Spaanse tijd (thans het Noordkasteel). Oosterweel werd vooral bewoond door veeboeren
die honderden weiden in de
omliggende polder bezaten.
Gans dit grondgebied werd
voor een appel en een ei ont-

den de
landbouwers met
geen cent vergoed. Het dorp
werd aangehecht tegen de
wil van het gemeentebestuur
en bijgevolg ongrondwettelijk, de onmetelijke landerijen werden later bedolven
onder 'n opgespoten zandlaag
van zes meter dikte, afkomstig uit de Schelde waarin
regelmatig moet gebaggerd
worden om de stroom op
diepte te
houden. Later
werden de woningen afgebroken in de dorpskom (de

Koloniale

REPORTAGE
door
Staf de Lie

toestanden

in

pastorij
en de
hoeven in de Polder waren -kerk, de
school
bestaan,
de
pastoor
—
reeds langer verdwenen) en
ook hier werd geen cent de welbekende Nonkel Jan
schadevergoeding
uitbe- — heeft er een tehuis voor
taald Thans blijft alleen de weeskinderen in ondergebracht. Op het kerkhof kan
ment a u nog de graven zien
van de laatste Oosterweelnaars met hun stoere Polderse namen, de laatste burgemeester
en de
laatste
schepenen, de eerste strijders tegen de stad Antweroen die meer dan een halve
eeuw geleden begon met een
ichandelijke politiek, ook nu
og bestreden door de bevolking van de andere polder'orpen.
Hetzelfde lot als Oosterveel is beschoren aan Wilnarsdonk. Oorderen en Lillo
iie alle drie zullen afgebro.^en worden. De twee eersten
in de jaren
1927
langehecht bij Antwerpen,
'ogezegd
omdat
dokken
••n kanalen
dienden geraven
te
worden.
Ook hier werden voor een
ippel en een ei onteigenin;en doorgevoerd. Sinds meer
dan een kwarteeuw wonen te
Oorderen ec Wilmarsdonk
de bewoners in hun vroegere
eigen huizen die ze echter
Landbouwer Fiel de Schutter een zieke, gebroken man op het van de stadsdiensten moeten
ogenblik dat hij door de Antwerpse politie uit zijn huis wordt huren. Zij zijn de moderne
verdreven. Thans is zijn boerderij reeds afgebroken... Morgen lijfeigenen van een koloniaüstiech
bewind dat
hen
zullen er zo honderden volgen.

trouwens op dit ogenblik
weigert
schadevergoeding
uit te
betalen
met h e t
schijnargument als zouden
deze mensen al de tijd voordelig kunnen huren hebben.
Men vergeet daarbij dat het
afnemen van een eigendom
waarmee men in zijn bestaan
voorziet 'tflêt "'^^'èle^
kan
vergoed worden, men vergeet dat tallozen in de weipolder
tussen
Oorderen,
Wilmarsdonk en Oosterweel
grote schade geleden hebben

de

Polder

van overstromingen vooral
tijdens de jongste wereldoorlog en dat velen enorme
kosten hebben gedaan om
h u n bedrijf terug in te richten zelfs boerderijen te laten herstellen waar die niet
eens meer h u n eigendom
waren. Geen frank schadevergoeding
hebben
deze
mensen getrokken. Daarentegen werden zij tot het uiterste getergd met allerlei
willekeurige
maatregelen
waartegen zij zich niet kon-

den verzetten vermits de
vertegenwoordiging in het
stadsbestuur van deze dorpen
praktisch nul WEIS. Het meest
aktuele voorbeeld van wat
een niets ontziend en door
machtswellust
gedreven
stadsbestuur uitricht, vormt
wel het geval van landbouwer Fiel de Schutter.
Fiel de Schutter was een
van die boeren te Wilmarsdonk wiens grond en boerderij dichtbij de nieuw te
graven zesde havendok lag
Zoals al de anderen die vooraf te Oosterweel verjaagd
werden zou landbouwer de
Schutter zonder schadeloosstelling de baan moeten ruimen. En Fiel bleef in zijn
schone Polderse
boerderij
met de geelgeschilderde muren en de rieten daken, hij
bleef ook al wierpen reuzenkranen twintig meter hoge
wallen tot vlakbij zijn hoeve.
Dan brak h e t ogenblik aan
waarop men te Antwerpen
besliste dat de boerderij van
Fiel met de grond gelijk zou
gemaakt worden om overtollig zand te kunnen opspuiten in de teljoorvormige
(Zie bladzijde 9)

Een zicht op de weken aan de nieuwe haveninrichtingen die
gelegen zijn in de Polder.
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Deze reportage is de geschiedenis van een gewest dat ten s
onder gaat, het is tevens een zwartboek in het klein, van J
de uitspattingen van een ongelooflijke politiek gevoerd •
door de stad Antwerpen. Deze stad, die de hoofdstad wil •
zijn van Vlaanderen, die een n a a m heeft hoog te houden •
in de wereld als havenstad, gedraagt zich in de Antwerpse |
Folder als een koloniale machthebber. Het is met leedwe- !
zen dat wij, die fier zouden moeten zijn op een wereldstad!
als Antwerpen, deze bijdrage brengen. Maar de waarheid i
moet h a a r recht hebben en de verdediging van hen d i e ;
onrecht worden aangedaan, ook door eigen Vlaamse men- |
sen, blijft onze taak. Wij hopen dat wij door dit onrecht |
aan de kaak te stellen zullen bijdragen tot een beter in- 1
zicht bij de betrokken besturen.
I
Wij hopen dat Antwerpen ook op het menseUjke vlak, in de i
toekomst een verstandige havenpolitiek zou mogen voeren, i
want de haven is niet alleen maar een louter technisch j
geheel, zij wordt in de eerste plaats gevormd door mensen, |
mensen die werken aan haar opgang en mensen die —
zoals in de Polder — een offer moeten brengen voor h a a r
bloei.
kuip die men verkregen had
door een groot gebied met
ringdijken te dichten. Fiel
sloot zijn luiken en zijn deuren en weigerde te vertrekken. Op een morgen kwam
de politie
—de stadsvopo's
zijn de Poldermensen ze
gaan noemen — opzetten
met een aantal overval-wagens waaronder een geladen
met een hoeveelheid oorlogsgeweren en rookbommen. De
politiemannen hadden kogelvrije vesten aan want ze
gingen een grote en moedige
slag leveren, een slag tegen
een
weerloze
Polderboer,
enige weken tevoren nog een
nier afgenomen.
Een smid moest de deur
openbreken en de doodzieke
Fiel de Schutter werd van
zijn bed gehaald... Intussen
hadden drommen
politiem a n n e n de Polder omsingeld
en weigerden zelfs de pers
toegang te
verlenen. De
broer van Fiel de Schutter
die hulp wilde gaan verlenen
werd in een overvalwagen
geworpen en onderweg n a a r
het politiebureel
halfdood
geranseld zodat hij n a a r het
ziekenhuis diende overgebracht te worden en er zeer
lang buiten bewustzijn heeft
gelegen.
Landbouwer
de
Schutter werd letterlijk van
zijn erf verdreven zonder

De haven

ding verplicht is hem te onteigenen, in Antwerpen dient
men de landbouwers met
Gestapometoden
uit
hun
huizen te verdrijven en zonder schadevergoeding op de
s t r a a t te zetten.
En de zwarte lijst gaat
verder. Enkele jaren geleden
werden Lillo, Berendrecht

moet

vjj'iVy^X^Kr^-W^-^M'C/iivK-M^v •<

-^ Aanhechting van dorpen : aanslag op gemeentelijke zelfstandigheid.
'JV Gepaard aan verhoging van belastingen en
dwangmetoden.
-5!^ Teloorgang van historische en kulturele
waarden.
'jAr Mensen worden zonder schadevergoeding op
straat gezet.
aangehecht,
en Zandvliet
iedereen herinnert zich nog
wel de grote betoging in de
Antwerpse polder tegen minister Merlot die bij de eerste spadesteek aan de P r e derik-sluis
tussen
Berendrecht en Zandvliet, Frans
kwam spreken en die er het
veld moest ruimen toen honderden Poldermensen 1300
politiemannen
trotseerden
en. naast h u n protest tegen

groeien

gaan betalen dienden zij
voor de
verplaatsing op
« Antwerps » grondgebied
toch nog de oude tarieven
neer te tellen.
De klap op de vuurpijl
kwam toen Antwerpen de
dorpsnamen trachtte te doen
verdwijnen en zinloze n u m mers gaf aan wat zij distrikten ging noemen. De wegwijzers in de dorpen werden
vervangen met de vermel-

ding * Antwerpen », evenals
de plaatsnaamborden zodat
men het thans kan beleven
op twintig kilometer van het
stadscentrum tegen de Nederlandse grens,
dat een
richtingswijzer
naar
het
noorden wijst met de vermelding « Antwerpen ». De
straatnaamborden
werden
eveneens gewijzigd zonder
rekening te houden met historische of volkskundige toe-

maar...

Uitbreiding ITIOITi v®®r
ezonde iandhon^er
dat hij wist waarheen, zonder dat men hem ergens onderdak had bezorgd vanwege
het stadsbestuur. De Polderse solidariteit heeft hier de
nodige hulp gebracht ook al
stonden de 21 koeien van
Fiel dan ook op drie verschillende plaatsen...
Dat is nu de grote havenpolitiek van Antwerpen, niet
een politiek van uitbreiding
der haven zelf maar een politiek van grootheidswaanzin die er enkel op gericht
is de landhonger van de
stadhuisregeerders te stillen,
de politiek van een bende
misselijke grondspekulanten
die onder de mom van havenuitbreiding ganse dorpen
onder zand laten spuiten om
die gronden dan met fantastische winsten te kunnen
verkopen aan grote bouwmaatschappijen enz...
In Rotterdam weet men
tien jaar vooraf waar boer
Pieters moet gaan v/onen indien men voor havehuitbrei-

'^ü^^m^

Een plan van de te graven kanalen en projekten voor dokken.

de eentalige minister ook
h u n eisen tegen het stadsbestuur kwamen naar voren
brengen. Lillo, Berendrecht
en Zandvliet werden op ongrondwettelijke
wijze
geannekseerd en tot stadskolonie uitgeroepen.
Iedereen
weet dat Antwerpen jaarlijks een verlieslatende begroting heeft. De aangehechte Polderdorpen hadden, ondanks het feit dat h u n besturen
allerlei
moderne
openbare werken lieten uitvoeren een gezonde finantiele toestand. De stad Antwerpen roofde de restende finantien, bracht hoge belastingen o.a. op het mobilair
in voege en ontnam de gemeentelijke
vrachtwagens
die het vuil gratis ophaalden. De tramlijn werd vervangen door een buslijn die
in verre n a niet aan de behoeften voldoet en hoewel de
Poldenaars tot stedelingen
werden gebombardeed en hogere belastingen
moesten

standen. Te Lillo werd zelfs
een Brilstraat tot Lunettestraat bevordert.
Waar Oorderen, Wilmarsdonk en Lillo zullen afgebroken worden omdat de twee
eersten zogezegd in 'n diepte
zullen liggen en omdat het
tipische Scheldedorpje Lillo
in het kanaaldok valt, blijven Berendrecht en Zandvliet bestaan, althans de
dorpskommen.
Ook hier worden echter
hektaren beste
landbouwgrond nodeloos ondergespo-*
ten met een zes meter dikke
laag zand. Er is meer, Antwerpen dreigt buiten het ge-*
bied dat voor havenuitbrelding bestemd is, geweldige
grondoppervlakten te ontei-i
genen om er de door de Polderbevolking gehate « potenblokken » — reusachtige
deelwoninggebouwen — op te
laten trekken en een nog
reusachtiger kerkhof te laten
aanleggen. De landhonger,
kent geen grenzen, onafhankelijke dorpen als Hoevenen
en Stabroek worden met
aanhechting bedreigd. Als
men zo voort gaat valt de
helft van de provincie Antwerpen onder stadsgebied
binnen afzienbare tijd.
Op kultureel gebied be-<
staan er eveneens geweldige
wantoestanden.
Al de gemeentelijke scholen werden omgevormd tot
(Zie blz. 13)
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De zandzuiger « Koningin Fabiola » die de
zesde havendok uitdiept en net aand via
pijpleidingen de Polders instuwt.
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I JULI : NAAR ANTWERPEN
VMO
Strijd\ ergadering en optocht
1 ]uli 1962
De leden van de ordewacht verzame en om 9 uur 30 aan de zaal
Majestic
Leden van hei muziekkorps en
vaandeldragers om 9 uui 30 hoek
Ca m o t s t r a a t - Congresstraat
Wie te laat komt voor de volksvergadenng gelieve te verzamelen
In de onmiddellijke omgeving van
de zaal Majestic, Carnotstraat 90
en dit ten laatste om H uur 30
AXhST
Vertrek te 9 uur aan het lokaal
De Vriendschap Kerkstraat Aalst.
75 F per persoon
BRUGGE
Naar Antwerpen.
Wie gaat mee naar het Vlaamsna uonaal Zangfeest en de grootse Volksvergadering van de Volksu n e te Antwerpen op 1 juli 1962 '
Sen autocarreis wordt georganiseei d
P m s per persoon " 65 F
Vertrek te 8 uur op t Zand,
Brugge (kant 't Putje).
DENUEBLEEÜW
De bus veruekt op het dorp te
8 uur 40 na de H mis van 8 uiu:
Voor de deelnemers aan de busreis zijn ei ook zitplaatsen tegen
30 F zodat er niet dient aangeschoven m het Sportpaleis.
DENDERMONUE
^•\^r Antwerpen
Autobus Wetteren - Dendermonde
prijs 50 F Veitrek te
Wetteren • 8 uur Schellebelle
8
uur 10 Wichelen . 8 uur 20,
Schoonaarde
8 uur 30, Appel
8
uur 45
\uvoous Dendermonde - Hamme
piijs 40 F Vertrek Dendermonde
8 uur 45 Hamme, 9 u u i , private
wagens verzamelen te Dendermonde Markt te 8 uur 30
DIKSMUIDE
Voor het zangfeest en de voorafgaande
Volksunievergadeang
worden 2 bussen mgelegd .
De Panne — Admkerke — Veurne — Niewpoort — Diksmuide
Merkem (vertrek om 7 uur a a n
CS te Tramstatie)
Diksmuide 7 uur 15 (Vlaams
Huis)
V'adslo 7 uur 30 (bij Oscar Trihoui
Ichtegem 7 uur 45
De prijs bediaagt 90 P.

HERMES
SCHOOL
34 Zuidlaan
211 Al Lemonnierlaan
Tel 11.00.33
Brussel
•
Volledig'e sekretariaatkursus
in twee jaar
•
Steno- en
daktylografie
in vier talen
Boekhouden
Sociale wetgeving
Moderne talen
Handelscorrespondentie
•
De school waar Vlamingen
zich thuis voelen.
•
Beter en voordeliger

EREMBODEGEM CENTRUM
Per autokar naar ^ n g f e e s t :
50 F (kaart 20 of 30 F)
s Morgens n a a r de grote Volksvergadenng V U en optocht door
de stad
's Nam ddags deelname Jubelzangfeest A N Z
Vertrek
9 uur 10 Dorpsplein

ST KATHERINA LOMBEEK
De bus voor h e t zangfeest vertrekt te 8 uur 30
Prijs 50 F K a a r t 30 F
GEBOORTEN
I n h e t gezm van de voorzitter
der afdeling Schilde kregen Wilfried en Nele op 18 juni een zusje d a t Greetje weid gekerstend
Hartelijk proficiat a a n de ganse familie Fr De Graef - Pelckmafi^

GEN 1
'^
Naar Antwerpen
Wie reist mee op 1 juli n a a r
Antweipen ter gelegenheid van de
grote volksvergadenng
en h e t
n a t z a n g f e e s t ' Voor de zingende
karavaan
inschrijven
in
het
Vlaams huis Roelana cafe Tijl,
Elisabethlaan bij Ed Ooken PaImgshuizen 92 en bij J a n Ritzen,
Grondwetlaan
St
Amandsberg.
Prijs 60 F In cafe Rubenshof,,
Borluutstr wordt door de Vlaamse vriendenkring eveneens een autobus mgelegd, prijs 60 F de acordeonist is er terug bij Alle autobussen en privaatwagens vei trekken gezamenlijk a a n het Vlaams
huis Roeland om 8 uur 30 stipt.
De deelnemers der andeie gewesten sluiten eveneens daar bij de
karavaan aan

HERNIEUW UW
ABONNEMENT

KORIRIJK
Een autocar wordt ingelegd door
het a i r bestuur Iedereen schrijve
in bij de gemeentelijke verantwoordelijke of bij de arr voorzitter B e u Van Maldergem Steenstiatelei 8, Kortrijk
Tel 109 85.
LEUVEN

HEVERLEE

KESSEL-

1 juli te Antwerpen.
Vertrek der bussen uit Leuven
aan het Gerechtshof tp 9 u u r
De Meyer Jozef Pr PouUetlaan
H Heverlee
De Smet Dries Aug Vei-meylenlaan 24 Kessel-lo
LAND VAN RODE
Vertrek n a a r Antwerpen te 8 uur
op de Markt te Gavere met de autobus n a a r Merelbeke Station waar
vertrek te 8 uur 20 en n a a r de
Roeland waar te 8 uur 30 aansluiting bij de karavaan
ARR MECHELEN
1 juh n a a r Antwerpen
Al de afdelingen zorgen voor h e t
veivoer van h u n mensen n a a r de
giote volksvergadering te Antwerpen op zondag 1 juli om d a a r n a
mede op te stappen m de stoet De
afdelingsvaandels meebrengen
W I J verwachten een massaJe opkomst
MECHELEN STAD
Vertrek te 9 uur 15 nabij h e t lokaal Opsinjoorke voor gezamenlijke afreis Wij doen een beroep op
een talrijke opkomst van personenwagens zodat iedereen k a n
meegevoerd worden
LEDE
Door de plaatselijke VTB-afdehng wordt een bus mgelegd n a a r
het 25ste Vlaams Nationaal Zangfeest Men vertrekt te 9 uur, zodat
iedereen op tijd zal zijn vo<w de
Volksvergadering Prijs
75 P Inschrijven bij
de bestuursleden
VTB VAB

NEDERBRAKEL
HERZELE

ZOTTEGEM

Eien autobtis wordt
Ingelegd
vanuit Nederbrakel (8 uur) over
Sint Maria-Oudenhove ( 8 uur 10)
Erwetegem (8 uur 20) Zotteg^m

(8 uur 30) Leeuwergem (8 uur 40; .• Voiksupie vergadering te k u n s e n
•
en Herzele (8 uur 50) > y.,. Ü ,
r bijwonenix > * * ' * • " « - » '
Reiskosten 65 P (tieners 55 P ) .
Beste dank bij voorbaat
Te betalen bij inschrijving
ROESELARE
GE|WEST OOSTENDE
Roeselare en omliggende • per
Alle Volksuniegezinden worden
autocar n a a r het Zangfeest op zonaangezet om zo talrijk mogelijk
dag 1 juli tegen de prijs van 95 P
deel te nemen aan het Vlaams
zitplaats inbegrepen voor het zangNationaal Jubelzangfeest te Antfeest
werpen op 1 j u h e k
TIELT en omliggende
Het reisgeld bediaagt 85 F
Samenkomst en vertrek van de
Wie reist mee op 1 juli n a a r
autobus te 8 uui aan h e t Klem
Antwerpen
ter gelegenheid
van
Parijs
h e t A N Z en de volksvei gadermg
De prijs bedraagt 100 F zitplaats
OOSTROZEBEKE,
voor het zangfeest inbegrepen
INGELMUNSTER
Inschrijven bij de V U - p i o p a MEULEBEKE, PITTEM en
gandisten of bij A Veikest HoogTIELr
s t r a a t 14, Tielt
Autobusreis n a a r Antwerpen
De bus vertrekt op de M a i k t
Prijs per persoon
100 P (mom 8 uur 30 stipt
gangskaart 30 F inbegrepen)
Kinderen onder de 14 j a a r
BRUSSEL
halve prijs
Autokaravaan
Uurregeling : Oostrozebeke • 7
Wie deelneemt a a n de autokarauur 30; Ingelmunster : 7 u u r 45,
vaan of wie mee wenst te gaan
Meulebeke . 8 uur, Pittem : 8 uur
met de autokar, gelieve stipt te 9
15, Tielt • 8 uur 30 Wij houden
uur aanwezig te zijn achter de
ons stipt a a n deze uren, ten einde
KVS — Lakenstraat te Brubsel
tijdig in Antwerpen te zijn om de

Uw nieuw
Vlaams Handboekje voor Brussel
• studiemogelijkheden.
• Verenigingen met bestuursleden.
• Advocaten, Apothekers, Architecten,
Deurwaarders, Geneesheren, Notarissen die uw taal kennen.
• Handelaars die uw bezoek waarderen
Bij U thuis per kerende post : 40 F te storten op
P.C.R. 842.75 van ARTO. 22. M. Lemonnierlaan, Brussel

Maximum komfort voor minimum kosten

DE C E N T R A L E L U C H T V E R W A R M I N G
MET S I E R T E G E L - O V E N
K O M B I N A T I E MET O P E N HAARD MOGELIJK
I Duitse slsteem)
Natuurlijke
of geforceerde lucbtctrcuiatle
Brandstof
mazout kolen eaa
dpaarzsam doot lagei tjrandstofverbrulk
Betrouwbaar
srezelllge tiulaeiijM «leei
De modernste en meesi vir'-nrelrte verwarmln; tl» liel oaltenland
Lorak PT b a
Aniwerpeu
MarkcraTClel t5«
TeL S8.43 87

Dokiimentatle en stndie (ratla
op (uuivraBt

HUWELIJK
Op 2 juli a s
wordt t e Beert
h e t huwelijk ingezegend van de
heer P Berthot met Mej A Detobel, twee V U - l e d e n Wij wenh e t paar hiermee oprecht geluk
en veel voispoed m h e t echtelijk
leven
Op 3 juli treedt onze simpatieke
vriend J o Belmans te Bouwel in
h e t huwelijk met Mep J e a n n e van
T h elen
Wij wensen h e t jonge p a a r veel
geluk en een voorspoedige reis m
h e t leven d a t zij voortaan samen
zullen lelden
IN MEMORIAM
Te Toihout oveileod de heer
Jaque=! vader van Gelest Jaques
W I J bieden hiermee onze vriend
Gelest en de familieleden, onze
gevoelens van christelijke deelneming aan
NIEUWPOORT
Alle Volksunievrienden
Westkust
bezoeken,
een bezoek aan het
Huis te Nieuwpoort • «
de Beiaard D, Markt,
poort.

die de
brengen
Vlaams
Gasthof
Nieuw

70EKERTJ
s t u d e n t e , 19 jaai zoekt betrekking, liefst
als
wmkeljuffrouw
voor de m a a n d e n juli en (of) augustus
Over te nemen • mteressant
Vlaams Huis Schrijven bureel blad
n r 130
Koetswerkmaker of garagist gevraagd, die gratis propagandabak
van het k a n t o n Zandhoven wil
herspuiten en — of — ondei houden
0 < * smeerstoffen zijn weAkom
Tel
79 07 95
Vanderbruggen,
Schilde
Gevr V m juli-aug 2 kind V
buitenverbL midden in mastenbos
Voorw
tel 5173 76
Bediende gez ouderdom goed
voork e n actief zoekt betrek (vertrouw post a g e n t s c h , vertegenw
Toezicht,
bureelw
enz
event
part-time)
Pensioenen belast alle soc en
flsc
zaken
Opdrachten
agentsch enz. Inl 5X73 76
Bedlende 53 jaar om zijn overtuiging nu nog in 1962, gebroodroofd. zoekt passende werkgelegenheid als bediende of eventueel mogazijnier. liefst omgeving G e n t
Schnivpn burpp
blad letters
M VP
Beproela Vlaming 50 jaar, rulme handelsgeest ^oekt tietrekkmg
als zaakvoerder
of boekhouder,
Pisk en Sociaal onderl<»gd Kan
desnoods borg storten
Schrijven blad 119
Vlaams nationalist vader van 6
kinderen zoekt plsiats tüa chatiffeur of magauljnler liefst omgeving Gent - Kortrijk ot Brugge.
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AALST
Kolportage V.M.O. AaJst en Ninove te Gijzegem op 17 j u m 1962:
156 verkochte nummers.
De leden zullen voor de volgende kolportage uitgenodigd worden
bij speciaal rondschrijven.
ANTWERPEN
Zoals reeds meegedeeld greep
verleden zaterdag op h e t plein van
P.C. Dockx de « m a t c h van de
eeuw » plaats tussen de voetbalploeg van de V.M.O. Antwerpen en
een selectie van de V.M.O. Gent
en Brussel.
Voor een begeesterde massa van
minstens honderd supporters werd
door scheidsrechter J. Ferir om
4 uur 15 de aftrap gefloten. De
ploeg Gent-Brussel, voor h e t grootste deel bestaande uit Gentenaren,
beschikte van in het begin, aanvankelijke mede dank zij de wind,
over een zeker veldoverwicht d a t
zich alras in cijfers uitdrukte. De
stand bij de appelsienen bedroeg
dan ook reeds 2-5. Na de rust werden deze cijfers nog opgedi'even
tot 3-7. Toch moet toegegeven
worden dat de Antwerpenaren
zich tot het einde toe m e t de moed
der wanhoop weerden.
Alles bij mekaar een aangename
namiddag, een fair vertoon en een
n a te volgen voorbeeld. Er werd
trouwens reeds overeengekomen
d a t een terugwedstrijd btnnen enkele weken de Antwerpenaren de
k a n s zal geven om de bordjes te
verhangen.
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DWORP
Te Dworp spraken notaris Talloen. Daniel de Coninck en Wim
Jorissen op een flink bijgewooade
vergadering. De
laatste weken
heeft de afdeling Dworp hard gewerkt. Tientallen nieuwe leden en
tal van nieuwe abonnees kwamen
binnen
De afdeling is in goede handen.
GENT
Vlaams Nationale Strijddag.
Op woensdag 11 juli 1962 om 20
uur stipt in Vlaams huis Roeland,
Korte Kruisstraat 3.
Spreker : E.P. Mr Van de Walle
OP.
Ere-gasten : Jef Tinel— Dr Leo
Wouters met medewerking van :
St. Lutgai-diskoor van Waarschoot.
U.B. Jeugdgroep DuUe Griet.
Verbond van Bloetvoetvenflels.
Koperkwintet Were Dl.
Voordragers : G. Van Dooren;
N. Versyp; W. Delanghe.
Regie-Bindteksten : R. Saey.
HAREN
Op zaterdag 30 juni worden de
deelnemers a a n de werftochten
m e t verkoop van blad verwacht te
14 uur achter de KVS of te 14 uur
30 a a n de St. Vincentiuskerk te
Evere.
Een daad bij uitstek is deelnemen a a n de werftochten.
IZEGEM
Ziekenbond en dienstbetoon :
1ste aaterdag van de m a a n d van
14-16 u u r in Café ïloyal, Nieuwstraat, Izegem.
D I S T R I K T IZEGEM-TIELT
Zeer geslaagde propagandaactie.
Onder het impuls van onze
jonge dinamische voorzitter, die
o.a. ook die prachtige bijdrage

GROOT-BRUSSEL
ledere nationalist lid.
Er wordt van de nationalisten
uit Groot-Brussel een bijzondere
inspanning verwacht om met h u n
aktieve hulp de Vlaamse politieke
m a c h t uit te bouwen. Een eerste
s t a p n a a r die aktieve hu!p is a a n
te sluiten als lid bij h u n plaatselijke afdeling. Men wordt lid door
storting van 50 F op P.C. 4084.97
van Torfs J.E., A. Lambiottestr133, Brussel 3, welke overmaakt
a a n de plaatselijke verantwoordelijken.
BRUGGE
Werfaktie.
Het arr. bestuur doet een dringende oproep (ot alle afdelingen
tot werving van leden en abonnsnten op ons blad.
Het parool is : Ieder lid m a a k t
per m a a n d één nieuw lid of een
abonnement.
De Wagen rolt.
Op zondag 1 juli gaat onze propagandawagen voor de eerste maal
officieel de baan op : n a a r Antwerpen.
Wie helpt de laatste onkosten
dragen ?
U kunt helpen door inschrijving
op een ere-aandeel van 100. 500 of
1.000 P of het nemen van een
s t e u n k a a r t van 20 of 50 F (te storten op postrekening n r 4414.47 van
J a n Van Tulden, Verbrand Nisuwland 25, Brugge).
« Er zijn geen Belgen .. »
Dr. Paardekooper kreeg spreekverbod doch zijn gebundelde radiocauserien zijn nog steeds verkrijgbaar.
Bestellen op sekr. (R. Vande
Voorde, Wollestraat 45, Brugge).
Prijs 20 P -f 1 F voor eventuele
verzendingsnosten.
DENDERLEEUW
Guldensporenviering.
Zoals verleden j a a r wordt ook
dit j a a r een vlaggenaktie gepland.
Verleden j a a r werden 53 leeuwenvlaggen geteld. Ook bij handelaars
en cafébazen hin<r d» leeuw uit
het r a a m .
Alles laat voorzien dat er dit j a a r
100 leeuwen
zullen
wapperen.
Twijfel niet meer en beste! reeds n u
Uw vlag bij de afgevaardigde van
h e t Bevlagging-scomite Wilfried De
Metsenaere, Sportstraat 2
Een nieuwigheid dit j a a r is de
avondmis te 20 uur in het H.
KruiscoUege met kanselrede
Alle Vlaams nationalisten dienen
deze dag te eren en hem als hoogd a g te beschouwen.

DUPLIKATÖREN
vanaf 4.250 F

SCHRIJFMACHINES
REKENMACHINES

•
PLOOIMACHINES

vanaf 6.550 F

ADRESSEERMACHINES

vanaf 2.850 F
•
tot de super
automatische machines
•
PONSMACHINES

•
ADRESSEERPLAATJES

•
METALEN

M.

MEUBELEN

•
PELGRIMS

over de vlasnijverheid verzorgde
in ons blad, en gesteund door de
werkploegen van onze werkelijke
onvermoeibare arr.
propagandaleider, werd sedert een m a a n d een
grootse actie gevoerd in ons distrikt en zelfs daarbuiten. Duizenden propagandanummers werden
a a n de m a n gebracht. De result a t e n bleven dan ook niet uit :
meer dan honderd vijftig nieuwe
abonnementen en een honderdtal
leden in 4 weken tijds !
LEDE
11 juli-Mis.
De jaarlijkse 11 juli-Mis in de
parochiekerk van Impe vindt dit
j a a r plaats te half elf. De kanselrede wordt gehouden door E.P.
Van Daele, en aan het orgel zit
n i e m a n d minder d a n Wies Pee. Na
de Mis zijn er op het dorpsplein
korte toespraken door Denis De
Pauw en Wim Jorissen. Niemand mag ontbreken !
Hulde Jef Cool en Volksbal.
Naar aanleiding van het t r a d i .
tioneel 11 juli-volksbal werd door
de Vlaamse Klub een hulde op
touw gezet a a n Jef Cool, gemeenteraadslid en oud-burgemeester. Alles heeft plaats in de grote zaal
van het lokaal « Reinaert », Kasteeldreef, op zaterdag 7 juli te 20
uur. Deelname in de kosten : 20 F.
Tijdens de hulde zal de feestrede worden gehouden door Mr.
F r a n s Van der Eist. Ook plaatsel i i « l sprekers zullen hulde brengen a a n h e t leven en streven van
de gevierde. Een hulde-komitee
werd samengesteld onder voorzitterschap van volksvertegenwoordiger Van Leemputten. De volledige
komitee lijst zal volgende week
worden gepubliceerd.
Vooral uit het arrondissement
Aalst mag niemand op deze viering
ontbi-egen !
MERKSEM
Dank.
Zaal Tyl is op een schittereade
wijze ingehuldigd !
Onze
parlementairen
hebben
k u n n e n vaststellen hoe groot de
genegenheid en de aanhankelijkheid van de Merksemse nationalisten is.
Dank aan Volksvertegenwoordiger R- Mattheyssens voor zijn zakelijke en overtuigende uiteenzetting. Dank a a n Mr. Pi'. Van der
Eist voor zijn gloedvolle rede en
de overtuigingskracht.
De Merksemse burcht is terug
heroverd.
Nu wachten wij geen slagen
meer af m a a r zullen m e t overtuiging onze tegenstrevers tegemoet
gaan.
Nog een enkele m a a r verheugende vaststelling.
De werkelijke
vriendschap, het hartelijk vertrouwen dat onze eigen mensen van
Merksem
betuigden
aan
onze
plaatselijke
voorzitter en
zijn
medewerkers van het bestuur. D a t
belooft voor de toekomst.

Zetelfabriek:
Boterberg
j
LEDEZUDE - LEDE
Alleenverdeler

Engel & Co
Eigen p r o d u k t i e
Uitgebreiö gamma
Aan huis geleverd
Prospektus
op verzoek
TEL
(053)
225.60
Voor leden
en abonnees
Volksunie
20 'U KORTING

OLSENE
Zondag 17 juni 1.1. had te Olsene de plechtige priesterwijding
plaats van de E.H. Gabriel Van
Laere.
Aan zijn ouders cn zijn achtbare familie wensen we een heilzaam
apostolaat Hij is een beste Vlaamse jongen en zulke hebben we nodig voor een bloeiend Vlaanderen.
Aan belangstelling ontbrak het
niet de eindeloze stoet was er het
beste bewijs van. Proficiat a a n de
B.J.B.-vendeliers met h u n leeuwenv'aggen het was prachtig. Ook 'n
applaus voor de bouwers van de
prachtige boeg met de machtig
wapperende Vlaamse leeuw.

Zoals het Gu'densporenfeest der
randgemeenten 1961, belooft het
ook dit jaar een succes te worden.
Allen naar deze randgemeente.
VEURNE

Guldensporenviering.
Op zaterdag 7 juli te 19 uur,
beiaardconcert door P. Bourgois;
te 20 uur in het stadspark, zangfeest met medewerking van het R.
Veremanskoor onder leiding van
R. Deruwe, en van de Volkskunstgroep « Zannekin » met volksdansen Samenzang.
Zondag 8 juli : te 8 uur : Herdenkingsmis in de St. Walburg»kerk met kanselrede door E.H.
Desmet.
Dinsdag 10 juli te 19 uur per
autocar naar het Guldensporenspel
te Kortrijk; plaatsen van 60 F ;
plaats en reiskosten samen 75 P,
V.T.B., V.A.B en Davidsfondsleden
<• betalen 65 F. Inschrijven : leperse
OETINGEN-VOLLEZELE
siw 41 en Noordstraat 49, Veurne.
Op zondag 8 juli 1962 krijgen
Woensdag 11 juli : vlag mee met
een paar gemeenten van het Pade leeuwenvlag.
jottenland, waar onze partij in
Deze guldensporenviering staat
volle opbloei is, de k a n s om kennis
in het teken van de tweede mars
te maken met de Volksunie.
op Brussel op 21 oktober 1962.
Zij die willen deelnemen aan deze werftocht met verkoop van het
WETTEREN
blad, komen samen te 8 uur 45
Het V.U. bestuur van de afdeachter de KVS te Brussel of te 9
ling Wetteren richt op 5 juli a.s.
uur 30 a a n de kerk van Vollezele.
een ledenvergadering in met het
doel een propagandistenploeg saROESELARE
men te stellen
Zitdag Volksvert. Dr. L. Wouters : 1ste m a a n d a g der m a a n d
De vergadering vindt plaats in
van 16-18 u u r in Café Engels Hof,
het Vlaams huis « De Reuzen »,
leperstraat 81, Roeselare.
Markt. Wetteren om 20 uur.
Ziekenbond en dienstbetoon
:
ARR. MECHELEN
zaterdag voormiddag van 9-12 uur
bij de plaatselijke sekretaris.
JWILLEBROEK
De meeting tegen de P.V.V. groeiSCHA.4RBEEK
de uit tot een spannende kamp
Stichting van de afdeling.
bijgewoond door honderden persoI n de loop van de m a a n d aunen. Als start van de afdeling Wilgustus wordt de afdeling Schaarlebroek kan dat tellen. Oskar Rebeek-Evere gesticht en het bestuur
nard, Pierre De Smedt en Wim J o gekozen.
rissen staken de nationalisten het
Alleen de leden, ingeschreven
h a r t onder de riem.
voor einde juli 1962, nemen deel
Het debat bracht de revelatie
a a n deze belangrijke gebem'tenis.
van onze jonge plaatselijke voorNieuwe leden worden ingeschrezitter Piet de Smedt. die zich niet
ven door storting van 50 F op P.S.
aUeen als een goed doch ook als
4084.97 van Torfs J.E., A. Lambioteen snedig redenaar ontpopte. Van
testraat 133, Brussel 3. Het winterde twee P.V.V. sprekers was De
programma van deze nieuwe afdeRuysscher de
aanvallende. Hij
ling zal o.m. omvatten : grote
werd trouwens prompt
bediend
volksvergaderingen in Schaarbeek
door onze algemene
.sekretaris,
en Evere met vertoning van de
die geen enkele kleurpartij spaarfilm over de partij en over de
de. Zijn rake uiteenzetting werd
landdagen en een gezellig samentrouwens op minuten-lange toejuizijn om de tweede verjaardag van
chingen onthaald.
onze overwinning van 26 m a a r t
1961 te vieren.
De heer Francis de Weert, direkteur van het Pol Hyman instiSTROMBEEK-BEVER
tuut en professor aan de universiGrootse Guldensporenviering.
teit te Brussel pleitte voor het
Op zaterdag 7 juli te 20 uur in
nieuw program van de herdoopte
zaal Paviljoen, St. Amandsstraat.
liberale partij
richten de Vlaamse Vriendenkring
Daar het voor het openbaar deen het Vlaams Komitee voor
bat te laat werd. beslisten de twee
Strombeek-Bever
hun
jaarlijks
partijen dat he* publiek zich In
Guldensporenfeest in
het debat kon mengen de eerste
Verlenen reeds hun medewervrijdag
van
september,
iselfde
king : het Lieven Duvoselkoor;
plaats, zelfde uur. De sprekers
het orkest Waltra van S'an Phizullen al'en
onnieuw aanwezig
lips.
zijn.
Inkom : 25 F.
K a a r t e n te bekomen bij de Heer
Buiten aannangers van beide
W.
JBorghs,
Gentsestraat
80,
partijen waren er heel wat nieuwsStrombeek-Bever.
Postrekening
gierigen naast jonge socialisten
5361.97, tel. 78.23.27 of bij de Heer
van de groen « Links » opgekoJannes, de Villegasstiaat, Stromkomen.
beek-Bever.
Postrekening 4756.64, tel. 78.82 60.
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BEZOEK
« K l e i n Zwitserland » te
St. M a r i a L a t e m .
H e t rustig hoekje in de
Vlaamse Ardennen.
Open
elke z o n d a g
en
tijdens de naweek.

CAFE RESTAURANT
V'aamse Club

« B U T J E »
27 Vander Stichelenstr.
Blankenberge
Volledig Pension • 150 F
VLAMINGEN

UW

HUIS

Selleiienstr., 41, Leuven
Bon
voor
mentatie.

gratis

doku-

SPANJE : COSTA BRAVA - COSTA DE O R O

M
str
verlangt inlichtingen zonder verbintenis over :

K o o p e e n p e r c e e l v i l l a g r o n d m e t zicht op zee !
W i j b o u w e n — n i e t v e r p l i c h t e n d — k l a s s i e k e of
zeer m o d e r n e villas, l a n d h u i z e n . . .
a a n zeer goedkope prijzen !
Ideaal als belegging !

FRANKRIJK : BIJ ST TROPEZ :
villagronden met zicht op zee
Uitgebreide dokumentatie op aanvraag :

VERMEERSCH ANTOON
Lauriksdreef, 85, SCHOTEN. Tel. 03/52.40.77

Oostende over te nemen : zeer
goede handel m iaebladen ooeken. papier-rook- en ruikerwaren,
strandartikelen enz.
Winkel me' woonst 3:o<"a gelegen
Verzekerd OcSiaan voor ernstige,
werkzame men-ien met het nodige
kapitaal
Geen tussenpersonen
Schrijv..:n : beheer « De Volksunie ». M. Lemonnierlaan 82,
Brussel I hetwelk Driet overmaakt.
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BEZET

GEBIED
I
•

I

schaduw over de streek.
Waar men dacht dat de
morgenzon zou dagen, ziet
men t h a n s dat de diepe
nacht daalt.
Er wordt gemord. Ook bij
de vele gemeenteraadsledéxi.
Vooral te Gemmenich, te
Moresnet en te Homburg.
Men sakkert tegen de patriottische kliekjes, vooral
tegen dat van Welkenraat.
De intellektuëlen, sinds jaren gegroepeerd, steken de
hoofden bij elkaar.
De vlam, die volk en intellektuëlen verbindt is echter
nog niet opgeslaan.
Het is nochtans dringend
tijd.
Onze
vrienden
moeten
ageren.
Want de Waalse leugen,
dat de Platdietse streek sterk
verf ranst zou zijn, wordt ook
in Vlaanderen geslikt.
De Platdietsers zelf moeten hun angst afschudden en
ONDERDRUKKING
VAN OER-DIETSE

BEVOLKING

Zowel de Voerstreek waarvan hier een beeld, als de Platdietse
streek worden door de Belgische O.A.S.-terreur getiraniseerd.
De ingeweken Walen die
Het kenmerk voor een bezet gebied is dat de bevolking de administratieve posten
rammelen
nog
er onder het juk van een bezetten
kleine minderheid vreemde- voortdurend met hun eretelingen leeft, die er
met kens en richten beperkte pamachtsmiddelen een terreur triottische feesten in.
in het leven houden.
De oorspronkelijke bevolZo een gebied is de Platking heeft schrik voor ondietse streek.
De oorspronkelijke bevol- derdrukking en gevangenis.
king is diep gehecht aan de En zwijgt in het openbaar zo
eigen taal, het Platdiets, het- veel mogelijk.

Diepe onrust in
Platdietse
streek
zelfde dialekt als in de zes
Voergemeenten, als in het
zuiden van Nederlands-Limburg en als in het Eupense.
De Platdietsers durven echter niet luidop spreken want
hun gehechtheid
daaraan
uiten betekent uitgescholden
te worden voor boche, voor
nazi, voor Hitleriaan,

Inwendig gromt het echter. Want er heerst diepe onrust.
Altijd heeft men gehoopt
dat het bezettingsregime zou
overgaan en zich opnieuw in
zijn eigen taal zou kunnen
uitleven.
De wetsontwerpen Gilson
werpen echter een dodelijke

laten weten dat de streek
voor meer dan 90 % door
Platdietsers bewoond wordt.
Komen en Moeskroen bleven Waals,
ondanks een
meerderheid Vlamingen, omdat de streek oorspronkelijk
Waals was.
De Platdietse streek was
altijd Germaans en is het nu
nog voor 90 %.
Nederlands en Duits horen
er thuis als kultuurtalen.
Het Frans is er de taal van
de indringers, van de Imperialisten, van de onderdrukkers.
Zij heeft er geen enkel,
maar ook geen enkel recht.
Zij dient er uit gebannen.

De fabriek behoort toe
aan de « Société Métallurgique de Hoboken » — de
naam is typisch voor on-

ze kapitalistische kolonisering — en het werk is
er zeer ongezond want
men spreekt er over in de
streek als over « de zoete
dood ».
De oorzaak van de staking is het feit dat het
minhnumloon in deze fabriek lager ligt dan elders in de metaalbedrijven. De franstalige fabrieksbazen zijn anderzijds de meest reaktionaire van West-Europa.

D'Hoppe of van Curé-la^
Flute ! De Walen moeten er
inderdaad niet om zeuren,
zij kregen ook die gebieden
ten geschenke van de goedige karnavalprins Verroken,
Mr. Leo Lindemans gaat
verder en schrijft :
« Indien Edingen en Mark
thans met faciliteiten
bij
Henegouwen worden ingedeeld, betekent dit het definitief verlies van beide gemeenten voor de Vlaamse
gemeenschap. En nochtans,
Edingen is een Vlaamse stad
en Mark een Vlaamse gemeente, waarvan alleen h e t
zuidelijk deel Waals is bij
zover dat het ontwerp in zijn
oorspronkelijke vorm de ge-

VERROKEN AFGESTRAFT
DOOR

OUD - VOLKSVERTEGENWOORDIGER
LINDEMANS

voor J a n Verroken en de
Vlaamse C.V.P. parlementairen.
Wij laten zijn eigen teksten
spreken :
« Maar er is de streek van
Edingen, waar wij alle argumenten a a n onze zijde hebben : de besluiten van het
Harmel-centrum, de Waalse
taalgrenskaarten en gedeeltelijk zelfs de oorspronkelijke tekst van het ontwerp
Gilson. Wanneer alle Vlaamse krachten nu eens gebundeld werden om deze onbetwistbare Vlaamse streek te
behouden, dan bestaat er
kans op welslagen of ten
minste de zekerheid dat verdere verliezen, elders op de
taalgrens, verijdeld zullen
worden ».
J a n Verroken had inderdaad al die argumenten in
handen. Als een argeloos
kind heeft hij ze echter uit
handen gegeven. En hij heeft
nog niets bijgeleerd want
voor enkele dagen schreef hij
nog in De Standaard dat de
Vlamingen altijd liepen te
zeuren over het verlies van

meente Mark zonder faciliten bij Vlaams-Brabant h a d
gevoegd ! »
Het uitroepingsteken
is
van Leo Lindemans. En h e t
staat er op zijn plaats.
Het is inderdaad fantastisch dat de grote taalgrenskenner J a n Verroken niet
eens wist dat Edingen en
Mark nederlandstalig waren.
En Leo Lindemans besluit:
« Het is nog niet te laat
voor een
Vlaams offensief
ten voordele van Edingen,
dat in werkeUjkheid een offensief moet zijn ten bate
van het zo verwaarloosde
Zuidwest - Brabant. Dat wij
de strijd van Edingen zouden
opgeven, zonder eenmaal de
strijd te hebben aangebonden, zouden de Vlamingen
van heden en van de komende generaties terecht als
eenvoudige
plichtverzaking
brandmerken ».
Raak gezien
van oudvolksvertegenwoordiger Lind'emans.
Wat jammer dat de enige
goede C.V.P.-ers de niet-herkozen C.V.P.-ers zijn.

15 M A A N D
(vervolg van blz 1)
den onderschrijven. «Moeten»
en «vrijwillig» zijn de termen van de minister zelf;
hoe men ze samen kan r i j men is wel de laatste zijner
zorgen. In de praktijk komt
het er op neer dat de dienstplichtigen
moeten
kiezen
tussen diensttijd in Duitsland — met weinig verlof en
tal van andere bezwaren —
of verlengde diensttijd in
België.

Staking I 9 0 0 :
Te Olen beleven we
sinds weken een staking in
de oude stijl van voor 1930.
Stakers en ratten, nagels
op de wegen en politiebegeleiding voor werkwilligen. Het is typisch dat deze gebeurtenis
zich in
Vlaanderen afspeelt en in
de Kempen.

Mr. Leo Lindemans is een
oud C.V.P. volksvertegenwoordiger voor Brussel. Hij
werd niet herkozen omdat de
franstalige Brusselse C.V.P.eis massaal naamstemmen
uitbrachten, zodat franstalige
kandidaten over zijn
hoofd sprongen.
De Vlaamse C.V.P. kiezers
te Brussel zijn argeloze kiezers, de franstallgen echter
allerminst !
In « De Standaard » van
vrijdag 15 juni schreef Mr.
Leo Lindemans een artikel in
de « Vrije Tribune » onder
het
sprekend
opschrift
« Edingen bij Vlaams-Brabant », artikel dat een striemende afstraffing betekent

Wij leven niet voor niets
in Vlaanderen.
Eindelijk
hebben
de
twee grote vakverenigingen gevonden dat het h u n
plicht was van iets daaraan te doen.
Het werd tijd.
Onze redakteur Staf de
Lie zal volgende week een
uitvoerige reportage aan
dit onderwerp wijden.
Omdat het nog sso typisch
arm
Vlaanderen
1962 is.

•
•
•
•
ï
:
ï
•
:
;
;
•
•
•
:

Er is echter meer ! De minister verklaart plechtig dat
de soldaten die een vrijwillige verbintenis voor 15 of 18
maanden aangaan, gedurende de 3 of 6 laatste maanden
bezoldigd worden als beroepsmilitairen. Maar van
deze bezoldiging — die al
niet te hoog is — dienen alle
maaltijden te worden be.taald !
De dienstplichtigen
die
voor 3 of 6 maanden bijtekenen, verliezen daarenboven een belangrijk sociaal
voorrecht : het arbeidskontrakt met hun werkgever
wordt niet automatisch verlengd. Zij lopen de kans dat
zij n a het afzwaaien dadelijk moeten gaan stempelen.
Tenslotte valt te vrezen
dat de huidige maatregel een
eerste stap is naar de algeTE KOOP :
Luxe appartementen m opbouw 2 + 3 verdiep. : Hall,
Livmg, Greinst. keuken 3 slaapkamers, geinst. badkomer - 2
lavabo's - bidet. Afzond. W.C.
Lift. Terras op volle breedte
Zuider kant. Issolatig voorzien.
Chauftage mazout. Allumin
ramen en deur. Liggmg : Grote ste°nweg 529, Berchem-Antwerpen. Bevragen : rechtstreeks eigenaar tel. 03-49.79.96
welke gelijkvloers
betrekt.
Geen concierge in gebouw.
Ideale geldplaatsing.

mene verlenging
van de
dienstplicht.
Het sisteem van de zgn.
vrijwillige verbintenis voor
dienst in België is een houding dat al evenmin als h e t
vroegere sisteem der Natovrljwilligers tot praktische
rezultaten zal leiden. Het is
daarenboven een a-sociaal
sisteem. Het is totaal onaanvaardbaar.

HOF

DE VOER [

Ons « Hof De Voer » 's j
Graven-Voeren
in
het ï
hartje van de Voerstreek j
schiet goed op. We hopen :
het op zondag 15 juli in t e :
huldigen.
•
Wie aandelen wenst kan E
ze per 1.000 F onderschrij- •
ven op giro 1532.37 Stich- ;
ting Overmaas V.Z.W. 's ï
Graven-Voeren.
Z
Er zijn 300 aandelen v a n !
1.000 F, elk jaar door lo- !
ting 15 terug betaalbaar.:
Interest 3 %.
•
De beheerraad b e s t a a t ;
uit de volksvertegenwoor- •
digers Van Leemputten en •
De Coninck, Wim Jorissen •
(sekretaris), Ward Rolus, •
Rudi Van der Paal en Jef :
Ernst.
:
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LEVE DE A P E N
H e t V l a a m s A k t i e k o m i t e e voor V o l k s g e z o n d h e i d heeft
e n k e l e w a n t o e s t a n d e n op taalgebied in het i n s t i t u u t
P a s t e u r v a n B r a b a n t a a n het licht gebracht. H e t gaat hier
o m een w e t e n s c h a p p e l i j k e instelling, w a a r v a n het beheer
is t o e v e r t r o u w d a a n een a d m i n i s t r a t i e v e k o m m i s s i e , die
o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p s t a a t v a n een b e s t e n d i g afgevaardigde. Financieel d r a a g t de p r o v i n c i e B r a b a n t de kosten,
g e s t e u n d door het Ministerie v a n V o l k s g e z o n d h e i d , d o o r
h e t N a t i o n a a l F o n d s voor W e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k en
door 't F o n d s voor Medisch W e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k .

Schandaal

De apen worden verzorgd
door de Vlamingen !
Het instituut omvat drie
diensten : wetenschappelijk
onderzoek, o n t l e d i n g e n
meestal op aanvraag van

Korte tijd na het begin
van de vlasaktie in ons
blad en in het parlement,
zien we dat dit reeds rezultaten heeft opgeleverd.
Enkele
dagen
geleden
werd door het ministerie
namelijk beslist dat de
uitvoer van slaglijnzaad
in de toekomst vrij kan geschieden. Dr Léo Wouters,
had in dit verband op 26
juni een
parlementaire
vraag gesteld die als volgt
luidde :

hij

Pasteur

Het Vlaams aktiekomitee
voor Volksgezondheid ziet
echter een andere oorzaak,
namelijk de personeelsverhoudingen. Van de ongeveer
tien dokters die in dienst
zijn van h e t instituut is er
namelijk slechts een Vlaming, misschien bij vergissing benoemd of mogelijk
wel om Nederlandstalige bezoekers
(veelal
Nederlanders) te woord te kunnen
staan als gids !

Tussen

Schip

voor

« I n de Kamerkommissie
van Ekonomische Zaken
beloofde de Heer Minister
bij de bespreking van de
begroting van 1962, de geleidelijke overgang van de
gekontingenteerde naar de
Vrije uitvoer van lijnzaad
door onze vlassers en hij
voorzag dat de beperkingsmaatregelen zouden vervallen bij het beschikbaar
komen van de oogst 1962.
Mag ik de Heer Minister
vragen hoever het staat
met de opheffing van de
kontingenteringr van het
lijnzaad voor 1962 ? »

de

Vlasaktie

Ik geloof niet dat hier
veel kommentaar nodig is.
De gehaastheid van de
parlementairen der Leiestreek zal men thans wel
begrepen hebben. In ieder
geval, ere wie ere toekomt
en onze dank aan Dr Wouters.
En nu, beste parlementairen der Leiestreek, n a dat Dr Leo Wouters ook
hier het voorbeeld
heeft
gegeven, mee aan het werk
voor het bekomen van de
volledige uitbetaling van
de tweede schijf van de
verwerkingspremie 1959.
A.R.

DE
RONDE
Ja, naar Welle!
Wij hebben het reeds uitdus 7 juli te 9 uur 's morgens
voerig gemeld, op zaterdag 7
in de dorpskerk een H. Mis
juli vindt te Welle de eerste
wordt
opgedragen
voor
grote prijs van de Volksunie
Priester Daens. De eigenlijke
plaats.
11 juliviering vindt 's avonds
Deze prijs wordt verreden te 19 uur 30 plaats met m e door
liefhebbers-nieuwelin- dewerking van een gekende
gen. Op dit ogenblik be- groep
dansers, vendeliers,
draagt de te verdelen som massazang en een feestrede
reeds 5500 F terwijl er een door Pater van de Walle. Nagroot aantal premies zullen dien is er gezellig samenzijn
geschonken worden.
in de reuzetent die niet minLangs deze weg doen de der dan vijfhonderd zitplaatinrichters nog een oproep sen telt en waarin het orkest
aan de autovoerders om zo van Peter Filips voor de notalrijk mogelijk mee te rij- dige stemming zal zorgen.
den in de publiciteitskara- Wij willen er op drukken dat
vaan. Aan herberg Cambri- alles volledig kosteloos is,
nus kan hiervoor een volg- uitgenomen natuurlijk het
bewijs afgehaald
worden. bier en de te verorberen
Wij vermelden tevens dat in schotels. Deze laatste zijn
het kader van de Guldenspo- echter tegen twintig frank te
renviering op dezelfde dag. verkrijgen.

en

Kaai

HAVENPOLITIEK
IN DE POLDER
(vervolg van blz 9)

Sukses

NAAR

Brabant aanhangig gemaakt,
zo het versturen van bestellingen met eentalig Franse
tekst, waarbij de fout werd
afgewenteld op een lagere
bediende, het versturen van
een eentalig Franse omzendbrief en briefwisseling met
openbare besturen op Nederlandstalig grondgebied wat
eveneens in het Frans gebeurde Steeds werden deze
overtredingen na onderzoek,
toegeschreven aan toevalligheden.

privé-dokters
en
voortbrengst van entstoffen voor
verkoop aan het ganse land.
Het instituut valt onder
de toepassing van de taalwet in bestuurszaken (28
juni 1932) wat herhaaldelijk
bevestigd werd door de goevemeur van Brabant de heer
de Neeff.
Nu is de direkteur van het
instituut, professor P. BorVan de 50 preparatoren
det een eentalig Franssprekende evenals zijn adjunkt, zijn er ongeveer 10 (hetzij
20 %) Nederlandstalig, voor
professor Beumer. De a a n h
e t administratief personeel
plakbiljetten die h e t publiek
binnen en buiten het insti- komt men tot 2 Vlamingen
tuut te zien krijgt zijn twee- op 5 en van het ongeveer 15
talig met het Frans vooraan. leden van het hulppersoneel
(inpaksters, kuiser van de
De berichten bestemd voor
apenkooien
enz...) zijn ruim
h e t personeel zijn praktisch
de helft Vlamingen. Dus ook
allemaal Franstalig. Verdere
hier bekleden onze mensen
overtredingen op taalgebied
de laagste posten. Het wordt
werden door het Vlaams meer dan tijd dat de apenAktiekomitee
voor Volks- kooien van het instituut Pasgezondheid reeds verschil- teur eens grondig gereinigd
lende malen
aangeklaagd worden.
en bij de gouverneur van
S.D.L.
Tot zover deze vraag van
onze volksvertegenwoordiger.
Er zullen nu wellicht
anderen zijn die de eer
van dit rezultaat voor zich
opeisen, (we worden dat zo
stilaan gewoon) maar in
elk geval zal iedere vlasser
kunnen vaststellen hebben,
dat wanneer de Volksunie
zich voor dit aanslepende
vraagstuk heeft gesteld, er
plotseling een oplossing
volgde.

V-.A

aanstaanden uit de streek
dat
verkregen werd dat verstadsinstellmgen zodat hier
schillende
belangrijke monude zuiverste machtspolitiek
menten,
hoeven,
schuren,
mogelijk werd gemaakt. Midmolens enz... zullen gered
delbare scholen worden niet
worden. Door die aktie beopgetrokken zodat de jeugd
staat er veel kans dat het
van kindsbeen af verplicht wijdbekende Lillo-fort, een
wordt per bus naar Antwer- Spaanse vesting onder de
pen te reizen met al de geva- Scheldedijken, tot een Bokren en tijdsverlies van dien. rijk - in - het - klein zal omMen kent trouwens de strek- gevormd worden
king van vele Antwerpse
Er zouden een aantal boescholen die in de meeste geken
te schrijven zijn over de
vallen burchten zijn van
toestand in dit gewest. Wij
sindikale propaganda.
hopen door deze korte bijVerder worden de histori- drage echter de openbare
sche overblijfselen, gebou- mening wakker geschud te
wantoestand
wen, voorwerpen e.d.m. die hebben. Een
in de Polder getuigen van een zoals die in de Antwerpse
eigen leven, met verdwijning Polder bestaat en die zich
bedreigd. Geen hand werd dreigt uit te breiden tot a n gemeenten — men
tot voor kort uitgestoken om dere
deze te redden. Het is pas na streeft er Immers naar de
een kordate aktie van voor- kleine dorpen te laten op-

slokken door grotere of door
steden — kan niet blijven
voortduren. Er zijn gezonde
oplossingen voor te vinden.
Wij hopen in volgende bijdragen over de Antwerpse
haven, in een vraaggesprek
met Mr Hugo Schiltz een van
die oplossingen naar voren te
kunnen brengen Wat er ook
van zij. de Volksunie vraagt
niet beter — net «oals de bewoners van de Polder, dit
weze onderstreept — dan dat
de haven
zou uitbreiden
maar dit moet gebeuren met
inachtneming van de belangen van hen die in de eerste plaats voor deze uitbreiding een offer moeten brengen, die dat ook willen brengen maar die in hun verwachtingen niet mogen teleurgesteld worden.
S.DL.

DE VOLKSUNIE

TUL
UILENSPIEGEL
Iedereen schijnt zich deze lijd
van hei jaar klaar Ie maken
om
in vakantie Ic gaan. In de Vlaamse
TV is dal in elk geval zo. want
het ene programma
na het andere
beleeft zijn laalsLe afkvciing
na
een al dan niel schiileiende
loopbaan op ons kleine
scherm.
Vorige weck heejl nonkel Bob
tijdens het jeugdprogramma
«A'o/)i
toch eens kijkenn een punt gezet
achter
hel twintig
afleveringen
lang feuilleton
: « Tijl
Uilenspiegel in de Boerenkrijg » Na Hen

• Sneeuwwitje

» een

moUeine

Aa do eerste aflevering
op 27
scplentbcr
van vorig jaar
hebben
we in dit blad geschreven
dat
i,enne Rouffaer, in de titelrol, en
r.ivire Deprez ,als Nele, niet moesten onderdoen voor de
Arianc-film
«, Till
VEspiègle n mei
Gérard
Philipe en Mcole Bei gei «/s- hoofdvertolkers.
^a we het hele spel
hebben
gezien,
zouden
we nog
giaag een slapjC verder
willen
gaan. Wc duiven
Jtet nu
rustig
aan hier neer ie likken dut Senne
Ftoufjaer een bel ei e, en vooral een
haiakleiisikker,
Tijl-figuiir
is geweest dan zijn Fianse
kollega.
Ui] was in zijn sleelilste
momenten

uitgave
kindertijd

maanden
vlijen hebben Jijl, ÖL
geesl,
eT\ Nele, hel hart
van
Vlaanderen, een ling over eikaars
vinger geschoven.
Hel was lang
n'lel de best geslaagde
aflevering
van de reeks, maar de lezer begfijpt 'dat we'-'mieitf'iomp
^mMen
zijn, en de feeststemming
van de
trouwpartij
niel gaan
bederven
door alle fouten en
tekortkomingen hier op een rijtje te plaatsen.
Men strooit nu eenmaal geen roet
in de rijslpap !

van

liet

sprookje

uii

de

1 luamser dan Gérard Philipe
in
zijn hele film ooit is geweest.
Wanneer we echter onze eigen
\ laamse Nele ter vergelijking
gaan
[üaatsen naast Mcole Berger,
dan
IS er lielemaal geen
vergelijking
meer •^•m.ogelijk.
Mlvire
Deprez
speelde een Vlaamse
Nele-figuur,
Mcole Berger niet. Elvire's
(tealer-) bedeesdheid
dikt haar overtvinning zo mogelijk nog met enkele punten aan. Voor « Tijl » en
i( Nele », al onze gelukwensen J_

DEZE WEEK
OP UW SCHERM
• ZONDAG
14.20 : Eurovisie : Reportage van
de «Grote Automobielprljs
van
Reims» (vertrek) — 15.00 : Bezoek aan de kathedraal van Winchester — 15 20 : Panorama —
15 50 : Weikersheim (In de reeks
«Kleine Steden van Europa») —
1615 : Kurovisie : Reportage van
de «Grote Automobielprljs van
Reims » — 17.00 : Klein,klein kleuterke — 17 20 tot 18 45 : Eurovisie :
Reportage van de « Grote Prijs van
Aken» jumping — 18 55 : Jonge
alpinisten (reportage voor de jeugd)
— 20 00 ; TV-nieuws — 20.26 : Het
manneke — 20 30 : Ronde van
Frankrijk (8e n t . St Nazaire.Luton) — 20 40 : De ware geschiedenis van het Wilde Westen (het
Amerikaans Westen in de periode
tussen 1849 en 1900) — 2130 •
Tussen licht en schaduw ; De gpheimzinnlge camera — 21 55
Sportweekend — 22 25 : Tweed
nieuwsul tzendmg.

• MAANDAG
19 00 : Tienerklanken — 19 30 :
Hoe het hondie honig leerde eten
(tekenfilm) — 19 45 . Zoeklicht—
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Het
manneke — 20 30 • Eurovisie
Ronde van Frankrijk (9e rit : La
Rochelle-Bordeaux) — 20 40 : Rudi
Carrell.show — 21 30 Vergeet niet
te lezen (Auteurs te gast in onze
studio) — 22 00 : Eurovisie . Grlegconcert op Troldhaugen (Bergen)
— 22 30 : Tweede nieuwsuitzending

• DINSDAG
19 00 : Gastprogramma ; De liberale gedachte en actie — 19 30 :
Mel-o-Toons ; Het paard van Troje,
tekenfilmpje — 19 40 • Wetenscliappelijke horizonten
Wiskunde en
natuurkunde — 20 00
TV-nieuws
—20 30 • Eurovisie
Ronde van
Frankrijk (10e rit ' Boideaux-Bavonne) ~ 20 40 : Speelfilm : Vrijgezel met 40 kinderen (een komedii»
van Jcf Bruynmckx)
— 22 00
Teede nieuwsuitzending.

• WOENSDAG

17.00 toi 18 00 : Kom toch eens
ki.-.ken — 19 00 : Mijn vriend Fltcka
laac afl.) — 19 30 : Picasso (repor.

tage) — 20 00 : TV-nieuws —
20 25 : Het manneke — 20 30 : Eurovisie : Ronde van Frankrijk (11e
rit : Bayonne-Pau) — 20 40 : Schipper naast Mathilde —21 20 : Ten
huize van Modest Lauwereys —
22 10
Tweede nieuwsuitzending.

• DONDERDAG
14 00 tot 17 00 : BBC : Reportage
van het internationaal tennistornooi te Wimbledon — 19 00 : Tie.
nerklanken — 19 30 : Ogen die ons
zoeken (documentaire film over fotografie) — 19 40 : Het hart (documentaire film) — 20 00 : TVnieuws — 20 30 : Eurovisie : Ronde
van Frankrijk (12e rit : Pau-St
Gaudens) — 20 40 : Pilmtribune :
Eerste vertoning m Belgié van de
Israëlische film «Zij waren met
tienen» (Hem Hajio Assara) —
22 25 : Taptoe : Klavierrecital door
de pianist Frans Brouw — 22 45 :
Tweede nieuwsuitzending.

Indien
het toegelaten
is nogmaals onszelf te citeren, we had'den na de eerste aflevering
eventens geschreven dat we niet overdreven
geestdriftig
konden
zijn
over hel feit, dat het symbool van
de Nederlandse vrijheidslrijd
tegen
de Spanjolen nu plots
boerenkrijger was geworden
en tegen de
Sansculotten
in het veld werd geshiuid. We gingen daarbij echter
niet zo hard te keer als de jongens
van het uHumanistisch
Verbond'^
(kit toen deden. De twintig
uTijlnafleveringen
hebben
ons geleerd
dal de jongens
van
voornoemd
verbond
ongelijk
hebben
gekrc
gin. liet is helemaal geen ukaakslag voor het vrijzinnige
Vlaanderen» geworden. Het aksent van
de Tijl-figuur
lag wijselijk op de
fiatsen-makerij
en op de strijd
van de Kempense
en andere boeren, tegen
de Franse
troepen.
Laten we de waarheid liefst geen
geweld
aandoen
en dit
eerlijk
bekennen.
Ook al blijven we bij
onze kommentaar
na de eerste
aflevering,
en verkiezen
we dus
een Nederlandse
Uilenspiegel,
die
met de voeten van de Spaanse soldeniers
speelt,
en
onderlussen
Geuzenliederen
zingt !

zijn nog steeds dezelfde,
en de
superlatieven
van vroeger
waard.
Maar evenzeer lijdt het
programma nog altijd onder de ellenlange
interviews
van Paul Loiiyet
met
een of ander ster, producer,
of
wat de lezer maar wil
opsommen.
En met evenveel brio als vroeger
blijft Roland Verhavert de draken
tot mooie prinsen,
en de oade
tantes tot sprookjesprinsessen
proklameren.
Al moeten we er onmiddellijk
en
eerlijkheidshalve
aan toevoegen dat er toch iets veranderd schijnt te zijn op dit 'gebied. We gaan niel te vroeg. roepen, maar misschien
toch...' !

Op meer technisch gebied moeien ive Bert Struys
gelukwensen,
en met hein al zijn
medewerkers.
En we verkiezen
deze
gelukwensen, tegen alle regels van de goede
joernalistiek
in,
ongenuanceerd
over te maken. We kunnen
inderdaad ook geen ellenlange
lijst
kleine en grotere
tekortkomingtn
gaan opsommen,
omdat we weten
Itoeveel geld er in ons
gezegend
vaderland beschikbaar is voor dergelijke prestaties.
De
vergelijking
met Frankrijk
bv. gaan we niel
eens publiceren.
Dat gelooft iocli
geen kat !

ZO VOORT...

We hebben ook vastgesteld
dal
het programma
nu plots
door
twee man in elkaar wordt
gestoken : naast Roland
Verhavert
duikt nu eveneens de naam van
Roger de Footer op. We
begrijpen
de noodzaak van dergelijke
versterking niet. Maar ja, het zal wel
een van
die.
ondoorgrondelijke
raadsbesluiten
zijn waarmee
de
geschiedenis
van onze
nationale
BRT reeds dik bezaaid ligt.
Enfin,
zegt de Gaulle...

We willen hier nochtans
enkele
opmerkingen
laten
verschijnen,
niet zozeer met betrekking
tot de
vijftigste
aflevering
(natuurlijk
niet !), maar wel in verband
met
de hele reeks. Vooreerst
moeten
We het huidige realisatie-duo
Hein
Nackaerts en Herman
Verdin
in
de bloemetjes
zetten,
niet
alleen
voor de manier waarop ze hun zaken aan de man brengen,
maar
eienzeer voor de richting
waarin
ze het programma
hebben
gestuuid. Want het is allemaal zeer
technisch
begonnen,
weet u. Men
gaf aanvankelijk
ongeveer
niets
anelers dan technische
voorlichting voor landbouwers
en
tuinders. De , « mens » als
zodanig
bleef daar zeer zedig buiten.
Geleidelijk aan dan ging de interesse
ook uit naar de hoeve als sociaal
en familiaal probleem,
ging
men
de landbouwersen
tuindersstand
i'anuit maatschappelijk
standpunt
benaderen. Op dit ogenblik
komen
de meest verscheidene
onderwerpen- in het programma
aan de
beurt.
We vinden
dat een verheugende
vaststelling.

PLOEG
Een technisch
defekt aan het
toestel ver-hinderde ons
zondagnamiddag
de vijfigsle
uilzending
« Voor boer en tuinder » mee ie
maken. liet is een soort
jubileumuitzending
geworden
onder
de
poëtische
titel
: «Hij
ploegde
voort. » Andre Demels kwam
er
aan te pas, dr Jef
Coossenaerls,
en nog anderen. Zoals gezegd echter, We hebben de uitzending
niet
gezien.

Wat men
naar onze
mening
echter nog iets te weinig
doet.
is het opvoeren van het
aantal
beelden en. films',$,ken.
We bedoelen niet dat er in die
richting
niet wordt gewerkt. Maar we pleiten toch voor een nog
groter
beeldenaanlal.
De kijker wil de
reporter wel eens zien, samen mei
de gast, maar voor de rest interesseert men zich uitsluitend
aan
liet besproken
onderwerp.
Resumerend
zouden
we
voor
Hein Nackaerts en Herman
Verdin het versie uit onze
jeugdbewegingsjaren
willen afdreunen
•
v< Goed zo, goed zo, goed zo, zo.'».
Jvb.

PREMIERE
liet xvas reeds een heel tijdje
geleden dat we nog hadden
afgestemd op « Première n van Roland
Verhavert.
Beroepsbezigheden hadden ons dat de laatste tijd
belet, en we wilden hel
programma waarvan sprake toch nog graag
eens terugzien.
We zijn
vorige
iveek vrijdag te 21 u dan maar
eens voor het scherm gaan zitten
We hebben gekeken
naar «filmnieuws en fragmenten
uit nieuwe
films ». We hebben
geluisterd
naar de aangename
stem van de
man achter de mikro (de
stem
van Roland Verhavert ?)
We zouden er ons nu
makkelijk
mee kunnen
gen onze
kommentaar
nummer van 17 februari
eens over te tikken.De
genschappen
van het

heel gevergenoein
het
1962 nog
goede eiprogramma

Een

beeld

uil

« De Stroom

» een voor dit tverk

lipereiule

opname.

MAATKLEDING
volgsn*
hypermodarn*
fnathoda
* •

• VRIJDAG
14 00 tot 17 55 : BBC : Reportage
van het internationaal tennistornooi te Wimbledon — 19 00 : Internationaal
jeugdmagazme
—
19 30 : Penelope — 20 00 : TVnieuws — 20 25 . Het manneke —
20 30 ; Eurovisie : Ronde van Frankrijk (13e n t : Luchon-Superbagnères) — 20 40 : Panfarella (een luchtig spel van Jan Naaijkens) —
22 35 : Première (filmnieuws en
nieuwe films) — 23 20 . Tweede
nieuwsuitzending

PERFEKTfc PASVORM
PRIMA AFWERKING
SNELLE BEDIENING

Tel. 33 91 65

Watheiümm.
JUt£

SEKTKELLEREÏ

• ZATERDAG
14 00 : BBC . Eleportage van het
internationaal
tennistornooi
te
Wimbledon — 18 00 • Kom toch
eens kijken (wederuitzending van
het Jeugdprogramma van 4 juli) —
19 00 : Folklore : Bezoek aan het
Museum van de Bijloke te Gent —
19 30 • Echo — 20 00 : TV-nieuws
— 20 30 : Eurovisie : Ronde van
Frankrijk (14e rit : Luchon- Car.
cassone)
— 20.40 : Vanétéprogramma \Ut Lichtaart — 2140 :
Dennis O'Keefe-show (9e «fl.) —
22.05 : Tweede nieuwsuiteendmg.

Süüjoss

SCHLOSS WACHENHEIMAG
WACHINHEI/yV A&WEINSTRASSt

FIJNKOST p.v.b.a.
SINT-JANSVIIEI
lK1«ln« Tunn«n
ANTWERPEN

l«

ANTWERPEN

POTHOEKSTRAAT, 142
TEl. [03) 35.38.54
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1 JULl '62 : VLAAMS-MATIONALE HOOGDAG
11,30 V,

10.30 V.
Zondag, 1 juli 1962 (voormiddag van het Zangfeest) te 10.30 uur stipt in feestzaal « Majestic »,
Carnotstraat 90, Antwerpen (dicht bij Centraal
Station)

19 ü.

Onmiddellijk na de strijdvergadering te 11.30 uur

KORTE
STRIJDVERGADERING

MASSALE OPTOCHT
DOOR ANTWERPEN

Voorzitter : Dr med. Hektor Goemans
Eregast : oud-volksvertegenwoordiger
dr med. Rik Ballet
Sprekers: Ludo Sels en Kar el Dillen
Korte groet door
Paul Martens, leraar: De Jongeren treden aan
Dr med. Herman Le Compte; Operatie Potma
Drs G. Degraeve, leraar: Limburg paraat
Dr med. Vik Anciaux: Handen af van Brussel
Ir. Oskar Renard: Met de VU naar Federalisme
Oproep door Hippoliet Palinckx, provincieraadslid, schepen van Brasschaat.
Algemeen voorzitter Mr F. van der Eist overhandigt verschillende afdelingsvaandels.
DankvFOord tot volksvertegenwoordiger Daniel de
Coninck en Dr med. Herman Le Compte voor de
« Operatie Potma ».
Kort Huldebetoon aan Dr med. Rik Ballet naar
aanleiding van zijn zestigste verjaardag.

met muziekkapellen, ruiters te paard, mikrowagens, vendeliers, jeugdgroepen, praalwagens, afvaardigingen uit alle Vlaamse gewesten, enz...
De optocht wordt gevormd vanaf 11.30 uur in de
Carnotstraat ter hoogte van feestzaal «Majestic».
Wegwijzer : Carnotstr. - Dambruggestr. - Offerandestr. - Lge Beeldekensstr. - Lge Zavelstr. Duinstr. - Herderstr. - Handelstr. - Lge Zavelstr.
- Lge Scholierstr. - Korte Stuivenbergstr. - Stuivenbergplein.
Op het Stuivenbergplein (in de onmiddellijke
omgeving van het Sportpaleis), waar de stoet
geschouwd wordt, zal algemeen sekretaris drs
Wim Jorissen verschillende bestelwagens overhandigen aan onze propaganda-afdeling'On.
Opgelet : Strijdvergadering en optocht wordp.n
zodanig geregeld dat iedereen tijdig het Zangleest kan bijwonen.

GROOT BAL
in feestzaal « Falladmm », Offerandestraat, 42
Antwerpen (dicht bij Centraal Station en Carnotstraat), ingericht door het provinciaal komitee - Antwerpen van de Volksunie. Medewerkirg
van het amusementsorkest Jos van Beek.
IN MEMORIAM
Bij de aanvang van de volksvergadering wordt
namens het inrichtend komitee door Jor»s Ferir
hulde gebracht aan de nagedachtenis vaa wijlen
ons hoofdbestuurslid ing. Jan de Bo7»dt, Juul
Boumans, Gaspard van den Bussche, Gustje Peelaerts, Karel van Wynendaele, oud-burgemeester
dr. jur. Jan Timmermans, Honoré, Bruwier, dr
Jur. Walter Bouchery, accountant Karel Waternaux, architekt Herman van Ooteghem, Louis de
Cuyper, allen overleden sinds ons vorige volksvergadering van inli l'"^^
HET INRICHTEND KOMITEE
Rudi Van der Paal (voorzitter) - Wim Maes (sekretaris) - G. Raets (penningmeester) - Gommaar Celis - Staf de Lie - Joris Ferir - Ward
Rolus - Peter Raeymaekers - Rudi van Boven Maurits van den Elsken - Piet van Dooren - AIfons van Heukelom - Piet Vereecken.

ALLEN OP POST!
EERSTE

WINSTPUNT

Opgeschrikt door een aanzienlijk a a n t a l ontslagn e m i n g e n uit h e t A . B . V . B . — m e d e n a a r het
schijnt door onze aktie — is ((Transport» ons in
een lang artikel over t w e e k o l o m m e n o p het lijf
gevallen. Wij h e b b e n al beter proza gelezen, zelfs
v a n rode syndicalisten. O p de w o o r d e n s c h a t v a n
« T r a n s p o r t » k o m t sleet. H e t blad schrijft n o g
over n a z i v r i e n d e n die door dik en d u n de z w a r t e n
verdedigen. H e t zit de syndicale h e e r s c h a p p e n
kennelijk d w a r s , dat wij ook de zeelieden en alle
a n d e r e (( cleyne l u y d e n » verdedigen. Mij w o r d t
de raad gegeven, als s c h o e n m a k e r m a a r bij mijn
leest te blijven. O n z e organisatie, schrijft het blad
bescheiden, k a n het alleen nogal w a t beter. D a t is
niet de m e n i n g v a n tal v a n a a n g e s l o t e n e n zoals
wij uit h u n eigen m o n d k o n d e n v e r n e m e n , en
blijkbaar ook niet v a n de ontslaggevers.

Aktie

Zeelieden

De heren hebben zich
met een vergrootglas over
mijn rede in de Kamer gebogen. Zij schrijven triomfantelijk dat ik zo stom
bleef als een vis toen de
Minister van Verkeerswezen mij vroeg de door mij
aangeklaagde, onduldbare
praktijken aan boord van
de schoolschepen te preci-

seren. De minister — die
gister nog en morgen opnieuw als de samenstelling
van de regering verandert,
voor clericaal uit
het
donkere Limburg
werd
ver»l«ten — wordt tegen
mij, met hoofdletters, in
stelling gebracht. Juist is
het echter, dat ik sprakeloos bleef OD de vraag van

de minister : ik heb het
met géén woord over
schoolschepen gehad. Ik
raad mijn achtbare opponent vriendelijk aan, nog
eens zijn vergrootglas ter
hand te nemen, om in mijn
tekst één enkel woord over
schooi <;hepen
op
het
spoor te komen. De minister was zeer verstrooid die
dag, ook nog bij andere
tussenkomsten. Om aan te
tonen dat ik de Transportschrijver geen kwaad h a r t
toedraag, wil ik hem nog
een nuttige wenk geven :
om over parlementaire debatten te schrijven, moet
men betrouwbare parlementaire documenten lezen en houdbare citaten
uitkiezen, anders blijft men
beter bij zijn leest of de
productie van syndicaal
leesvoer.
Wi] hebben het feit a a n •jeklaagd dat er voor de
koopvaardij geen nationaal
paritair comité meer bestaat sinds 1957 Dat de
belangen der zeelieden m
een privé kransje van reders met enkele sindikale
bonsies werden afffp'^""

peld, en er hierdoor niet
de zekerheid bestaat, dat
deze belangen
doelmatig
worden behartigd. «Transport» glijdt over deze kapitale kwestie
verveeld
heen. In een parlementair
document antwoordt de
minister nu op mijn vraag,
dat er geen paritair comité is, maar dat thans deze
aangelegenheid
opnieuw
zal worden onderzocht. Dat
is een aanduiding van een
gelukkige kentering. Wij
blijven,
vanzelfsprekend,
waakzaam de ontwikkeling
en de resultaten van dit
nieuw onderzoek volgen.
Wat de wachtgelden betreft is er ook een eerste
stap in de goede richting
te bekennen. De minister
schrijft dat nu onderzocht
*ordt of wachtgelden kunnen worden uitgekeerd aan
personen die bij de Poo
zijn ingeschreven, en opleidings-, vervolmakings-,
wederaanpassin^s- of herscholings-cursussen volgen
aan de zeevaartschool. Oo'
hier zullen wij nauwletten'"'
toekijken en ten gepas''
tijde opnieuw tussenbeid
'<^omen. R. Mattheyssens

BECO
Paardenmarkt, 20
Antwerpen
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 .
Vertegenwoordige
gevraagd
voor gans het land

IMMO-BEL
Bou wkoördinatie
lordstraat 27, Brus 1
rel • 17 14 06
Bouwt voor aU" Vlamingen
Hypoteken eerste en
tweede rang
Leningen on handtekening
Postrekening 343 65
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Sociaal-ekonomische toestand
i,

ifDIEN de sociaal-ekonomische toestand in het Vlaamse land momenteel
enigszins verbeterd is, voornamelijk wat het peil
van de tewerkstelling betreft, ingevolge de oprichting van nieuwe bedrijven en vooral ook ingevolge de hoogkonjunktuur, mogen wij evenwel
de ogen niet sluiten voor de schaduwzijden en
de blijvende strukturele zwakheid van het bedrijfsleven in Vlaanderen.
Het is met tevredenheid dat wij de voorzitter
van het Vlaams Ekonomisch Verbond horen verklaren dat de Vlaamse nijverheid opgehouden
heeft komplementair te zijn in de Belgische
ekonomie. Zeer terecht heeft hij beklemtoond
dat zij haar eigen belangen heeft, die zelfstandig moeten kunnen worden behartigd in de
schoot van de Belgische ekonomie. Het verheugt
ons dat onze zienswijze van gezaghebbende
Vlaamse zijde gedeeld en gesteund wordt.

V.

AN officiële Belgische zijde
blijft me|^ echter moedwillig vasthouden aan
het centralisme, met als gevolg een minderwaardige positie van de vertegenwoordigers van
het Vlaams bedrijfsleven in tal van instellingen,
kommissies, zendingen, vertegenwoordigingen en
ongezonde toestanden, in het nadeel van de Vlamingen.
Recente gegevens over de toepassing van de
ekonomische expantiewetten bewijzen dat de
Vlaamse provincies nog steeds benadeeld blijven : met 47,27 % van de totale bevolking bedroeg hun aandeel in de verstrekte voordelen
slechts 39,14 %.
Ook de toepassing van de regionale expansiewet benadeelde de Vlaamse ontwikkelingsgewesten. De traditionele politiek wordt voortgezet.
Zeker kan men wijzen op een vermindering
van de werkloosheid in Vlaanderen.
Doch hierbij moeten alvast drie belangrijke
bedenkingen naar voren gebracht worden.
Vooreerst blijft de abnormaal grote mobiliteit
van de Vlaamse arbeidskrachten een feit.

H.

I ET huidig peil van tewerkstelling werd bereikt mede door de tewerkstelling van een enorm aantal Vlaamse arbeiders
en bedienden buiten Vlaanderen, in Wallonië, in
Frankrijk, nu ook in Nederland en Duitsland.
Dit aantal is wel niet verminderd, maar waarschijnlijk nog gestegen. Het probleem « werk
in eigen streek » is ver van opgelost en de oplossing ervan wordt zeker niet in de hand gewerkt
door de huidige regering. Aldus moet de oprichting, door toedoen van de regering, van nieuwe

bedrijven in sommige Waalse gewesten, waar
geen vrije arbeidskrachten ter plaatse voorhanden zijn, onvermijdelijk de mobiliteit der arbeidskrachten doen toenemen.
Ten tweede blijft er in het Vlaamse land nog
steeds een aanzienlijke «verdoken werkloosheid»
door overbezetting van de primaire en tertiaire
sektoren.
Een geleidelijke oplossing van dit probleem is
slechts mogelijk door het scheppen van nieuwe
werkgelegenheid en de omschakeling van de a r beidskrachten door beroepsorientering en beroepsherscholing.

Tl

EN derde
moet gevreesd
worden dat de huidige toestand onbestendig is.
Een neergaande konjunktuur, een depressie
zou onmiddellijk een aanzienlijke toeneming
van de werkloosheid kunnen veroorzaken.
In dit verband moet de aandacht gevestigd
worden op het konjunktuursgevoelig en kwetsbaar karakter van vele kleine en middelgrote
Vlaamse bedrijven.

door Mr. Van der Elsi
Hun toekomstmogelijkheden in de Euromarkt,
hun konkurentiële positie doet problemen rijzen, o.m. van modernisering, verhoging van de
produktiviteit, integratie, investeringen.
In dit opzicht is de fiskale hervorming niet
van aard om de toestand te verbeteren.
Zoals ik in de Kamer uiteenzette is deze fiskale hervorming juist nadelig voor deze kleine
en middelgrote bedrijven, die men hoofdzakelijk in het Vlaamse land aantreft.
Nadelig door een verzwaring van de belastingsdruk zowel op de uitgekeerde als op de
gereserveerde winsten. Het oorspronkelijk regeringsontwerp was nog nadeliger •
11 ET
Vlaams
bedrijfsleven
heeft dikwijls af te rekenen met gebrek a a n risiko-dragend kapitaal voor noodzakelijke investeringen. In dit opzicht is de Staat op ontstellende wijze in gebreke gebleven. De oprichting
van een Nationale Investeringsmaatschappij
kan hieraan verhelpen, doch het blijft te betreuren dat geen Vlaamse investeringsmaatschappij opgericht werd, in handen van Vlamingen. Overigens blijft de oprichting aanslepen

KOOP HU
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door betwistingen tussen beide regerende partijen over de verdeling van de benoemingen. Het
land en de ekonomie kunnen wachten.
Een andere schaduwzijde van de sociaal-ekonomische toestand in Vlaanderen is het enigszins verontrustend beeld dat de industrialisatie
vertoont : het aandeel van buitenlandse investeerders is abnormaal groot en de meeste nieuw
opgerichte bedrijven zijn in handen van buitenlandse groepen. Op het kongres van h e t VEV
werd dan ook gewaarschuwd tegen h e t gevaar
van een vreemde ekonomische overheersing in
Vlaanderen. Deze ontwikkeling kan leiden tot
ongezonde toestanden.
Zeer terecht wees pro'f. Cambier er op d a t
Vlaanderen op het industrieel vlak zijn eigen
volkspersoonlijkheid moet behouden en ontwikkelen.

N dit verband wil ik toch
verwijzen naar het belang van de wetsvoorstellen die wij ingediend hebben voor de vernederlandsing van het bedrijfsleven en de vestiging
van de zetel der maatschappijen.
Belangrijker nog is een krachtige ontwikkeling van het Vlaams bedrijfswezen, van onze
eigen Vlaamse industrie. Dit is van wezenlijk
belang indien wij tot gezonde toestanden willen
komen.
I n het verleden is de Staat schromelijk tekort
geschoten a a n zijn plicht ten overstaan van de
Vlaamse gemeenschap. I n feite is er in dit opzicht nog niet veel veranderd.
Anderzijds ontbreekt in Vlaanderen een positieve ingesteldheid tegenover de Staat, met
als gevolg dat individualisme en partikularisme
voortwoekeren.

1* EN nieuwe geestesgesteldheid
is nodig opdat wij, als gemeenschap, op de
hoogte zouden zijn van de eisen die onze tijd
stelt. Prof. Vlerick vestigde er ook de aandacht
op van de deelnemers aan h e t kongres van h e t
V.E.V. : het vroeger individualisme moet bij de
bevolking plaats maken voor een geest van samenwerking die in de lijn ligt van de evolutie.
Wij zouden kunnen besluiten dat de bevolking
daarom volk dient te worden : en dat de staat
dichter bij het volk moet gebracht worden.
Grote krachten en mogelijkheden sluimeren
nog in Vlaanderen. Zij zullen pas volledig gevaloriseerd kunnen worden wanneer wij ons zelf
zullen zijn en zelf onze problemen zullen kunnen aanpakken. Daarom blijft h e t streven n a a r
een federale staatsstruktuur van doorslaggevend belang.

MEUBELEN !

Gronden
Hypoteken
Bouwen van Landhuizen
Wendt U in vertrouwen tot d e
maatschappijen

ROLUS a^ VAM DER PAAL
O N S LANOMUIS
Grote steenweg, 159
Berchem (Antwerpen)]
Telefoon : 39.69.57
Zuiver Hop en Mout
Het echte Vlaamse Bier
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Alle dagen open van 9 tot 9 of op afspraak,
Breng o n s een bezoek
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Reisbiljet terugbetaald

