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VAN DEN BOEYNANTS HINKT JÏ: 

DE VOLK E ACHTE 

4» 

Met veel bazuingeschal heeft de C.V.P.-pers deze week 
meegedeeld dat door part i jvoorzi t ter V a n den Boeynan t s 
en vijf andere C.V.P . -kamer leden een wetsvoorste l werd 
ingediend, dat tot doel heeft s temrecht te ver lenen op 
18-jarige leeftijd bij de gemeenteverkiez ingen. 
Met het indienen van dit we t son twerp heeft V a n den 
Boeynan t s dan eindelijk toch een eerste (schuchtere) 
s t ap gezet tot verwezenl i jking van het V . U . - p r o g r a m m a I 

Half kiesrecht voor jongeren 
Inderdaad op 21 januari 

1962 — bijna anderhalf jaar 
geleden dus — werd door de 
V.U.-kamergroep een wets
voorstel van de hand van 
partijvoorzitter Van der Eist 
neergelegd dat tot doel had 
het stemrecht te verlenen op 
18-jarige leeftijd en dit niet 
alleen bij de gemeentever
kiezingen, doch ook bi] de 
verkiezingen voor het parle
ment en de provincieraden. 

Anderhalf jaar na datum — 
onder de druk van de mis
noegde en ongeduldige CVP-
Jongeren — komt Van den 
Boeynants met zijn wetsvoor
stel voor de dag en onmiddel
lijk wordt hi] door de gehoor-
•ame persjongens — die des-
jöjds het V.U.-voorstel ver-
•wegen of aanvielen — als 
grote jongeren-vriend uitge
roepen ! 

Het is wel overbodig er op 
te wijzen dat het wetsvoorstel 
Van den Boeynants een mo
nument van dubbelzinnigheid 
te. Inderdaad, wanneer de 
Jongeren iijp geacht worden 
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om hun stem uit te brengen 
m de dorpspolitiek. waarom 
w 01 dt hen dan nog de weg 
vcisperd naar de parlements
verkiezingen ? In de toelich
ting van Van den Boeynants 
heet het dat het kiesrecht op 
18 jaar de jongeren de zm 
voor burgerlijke verantwoor
delijkheid zal geven Dat zal, 
met een half kiesrecht, dan 
toch maar een halve zm voor 
verantwoordelijkheid zijn ! 
De desbetreffende paragraaf 
van de toelichting werd ove
rigens bijna letterlijk overge-
schieven uit het V.U.-voor
stel : « Het vooruitzicht op 
IS-jarige leeftijd deel te mo
gen nemen aan de verkiezin
gen en een aktieve rol te spe
len in het politiek leven van 
het land kan niet anders dan 
de belangstelling voor de 
Staatszaken aanwakkeren en 
ontwikkelen ». 

Verder heet het in de V U -
toelichting dat « waar de 
mannelijke jeugd op deze 
leeftijd is ing;eschreven in de 
wervingsreserve om leger
dienst te vervullen en desge
vallend het land te verdedi
gen, het redelijk voorkomt 
deze jonge maiinen medezeg-
gingschap te verlenen ». En 
tenslotte : « Een verjonging 
van het kiezerskorps is ruim
schoots gekompenseerd door 
het verschijnsel van de aan
groei der oudere bevolkings
lagen : sedert 1900 is, volgens 
de telling van 1947, het per
centage der bejaarde lieden 
van 65 jaar en meer niet min
der dan 70% gestegen. In 
1960 waren er op 1.000 inwo
ners 63 van 65 jaar of meer; 
in 1947 waren het er 107 ». 
Wanneer een volk een op de 
toekomst gerichte politiek wil 
voeren, dan hoort het daar
over de eeiste geïnteresseer
den te heren. 

De V U. was in haar toe
lichting van mening dat het 
algemeen kiesrecht op 18 jaar 
zowel voor gemeente, provin
cie als parlement volkomen 

LENTE iN VLAANDEREN ^ E D E R A L I S M E 

OPLOSSING 

gerechtvaardigd was « omdat 
men inderdaad mag aanne
men dat, met de verlenging 
van de schoolplicht en de 
veralgemening van de jeugd-
opvoeding, de jeugd thans 
vroeger tot een voldoende 
ontwikkelingspeil komt om 
deel te nemen aan het poli
tiek leven en een verantwoor
delijkheid te dragen in het 
Staatsbeleid ». 

Nu komt telaatkomer Van 
den Boeynants dus — om 
zijn jongeren koest te hou
den — de Volksunie achterna 
gehold met een karrikatuur 
van 't stemrecht vanaf 18 j . ! 

Het is niet overbodig er op 
te wijzen dat de V U.-kamer-
fraktie in een indrukwekken
de reeks wetsvoorstellen reeds 
een oplossing heeft voorge
steld voor alle nijpende 

Vlaams-Waalse aangelegen-
heden en voor een aantal an
dere politieke vraagstukken. 
Van den Boeynants kan dus 
met vrucht zijn studie van de 
V.U.-initiatieven voortzetten. 
Wellicht pakt hij dan vroeg 
of laat weer uit met een 
«nieuwigheid». Misschien 
zelfs wel federalisme. 

De schaduwen volgen altijd I 
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TV-DEBAT 
Geachte Redaktie, 

Het lijkt me wel bizonder gek 
toe dat Manu Ruys m zijn k i-
tiek op de TV uitzending over de 
« Grondwetsherziening » Wim Jo-
rissen verwijt politieke termen te 
gebruiken die de gewone kijker 
niet begrijpt De andere sprekers 
gebruikten toch dezelfde te imen ' 
Daarbij worden diezelfde te"men 
aJtijd gebruikt door de drie deoa-
ters van « Ieder zijn waarheid » ' 

Het ziet er dan ook naar uit dat 
de heer Ruys met graag had dat 
ook de Volksuniesteilingen eens 
voor de TV kwamen 

De mtzending was inderdaad 
ver van volmaakt Hoe kan men 
debateren zonder de mensen sa
men te brengen ? Deed de T V 
dat met opzet ? 

Niettemin mochten we van De 
Standaard wat diepgaander be-
schouwmgen verwachten 

J V - Bi-uss^l 

DAAROM : 
FEDERALISME 
Geachte Redaktie, 

De TV^iitzending over de grond
wetsherziening ZIJ mag dan als 
een mis'ukkmg beschouwd wor
den had toch een leerzame kant 

De Heer Vranckx wilde de 
grondwetswijziging uitsluitend zien 
In verband met Bu'̂ opese en inter
nationale organizaties Om derge
lijke redenen is zij reeds meer dan 
10 jaa<r noodzakelijk De houding 
der traxiitionele partijen heeft dit 
verhmderd 

Voor wie zich enigszins aan de 
kwestie interesseert is het meer 
dan duidelijk dat de problemen 
tv m de Vlaams-Waalse verhou 
dingen de heizienmg domineren 

Vrij spoedig kwam het federa
lisme dan ook t,er sprake. 

Als sterk argument ertegen werd 
aangevoerd dat juist in fedeiale 
staten een evoutie naar grotere 
centralizatie wordt vastgesteld 

Dat kunnen wij aannemen • 
Juist omdat de deelstaten in die 
landen over een luime autonomie 
beschikken, kunnen ze vrij beslui
ten een deel van hun bevoegdheid 
aan een centraal gezag waaim ze 
voldoende zeggenschao kiijgen, 
over te dragen 

De gecentralizeerde Nederlanden 
Tan 1815 zijn echter na 15 jaar 

uiteengesprongen Na veroop van 
jaren hebben Neder and België en 
Luxemburg elkaar gezocht en ge
vonden De verstandhouding tus
sen deze due staten is uitstekend 
omdat ze vuj over hun lot beschik
ken Ze zijn naar elkaar toege-
gixjeid en die evolutie gaat verder 

Wil men bereiken dat Walen en 
Vlamingen weer naar elkaar toe 
groeien dan is het toekennen van 
een luune autonomie door federa-

sme de enige weg 
Het gebiuikte argument t=n gun 

ste van de gecentralizeeide staat 
kan op uitstekende wijze aange
voerd worden voor de federale 
staatsinrichtmg van België 

ADV Dendei monde 

VREEMDE TALEN 
Geachte Redaktie, 

Ik meen met te mogen nalaten 
dhr lic Eylenbosch te loven om de 
zuiveie en vloeiende taal waarin 
hij hie onlangs zijn onderwerp 
« Engels of F rans ' » behandeM 
heeft HIJ wist dan ook gemakke
lijk de aanwezigen er van te over
tuigen de vooiTang te geven aan 
het Engels 

Ikzelf verklaarde me echter te
genstander van het aanleren van 
om het even welke vieemde taal 
ook het Engels De ouders weten 
best we ke vreemde taal of talen 
hun kinderen zullen nodig hebben 
en zullen gebeurlijk wel de bevoeg
de overheid daarover raadplegen 

Voor het grootste deel der stu
derende jeugd IS het aanleren van 
een vreemde taal slechts tijdver
lies Dat werd bewezen ten tijde 
van burgemeester Lippens te Moer-
beke Na volledig lager onderwijs 
genoten te hebben, volgden een 
aantal jongens twee jaar Franse 
les waarna ze die taal tamelijk 
goed beheeisten Maar twee jaar 
later waren zij met meer m staat 
een Frans gesprek te voeien, bij 
gebrek aan oefening De valse 
trefzin « de Vlamingen hebben 
een speciale aanleg voor vieemde 
talen » diende steeds om ze tot on
bezoldigde vertalers van de frans-
sprekenden te laten dienen 

En wat het zgn gemak bij rei
zen betreft daai-voor zijn taalgid
sen ter beschikking Dat hebben 
de Engelsen steeds bewezen • om 
zich naar een land te begeven be-
kommeten zij er zich met over of 
hun taal daat al dan met bekend 
IS VF - Mechelen 

DE BLAKKE TOP DER 

DUINEN... 
Mijnhei en, 

Wij staan op de drempel van 
een nieuw zomer seizoen De er-
baimelijke staat van onze Vlaam
se wegen zal de toeristen niet be
letten om aan de Nooidzee verpo 
zing te zoeken Verpozing bij ma
nier van spreken want elk strij
dend Vlaming zal aan de kust ge
noeg stof tot eigerms vinden om 
een hartkiisis op te doen ! 

Het kan niet ge'oochend dat 
onze Vlaamse kust ten prooi is ge
vallen aan een echte verfiansings-
woede Vooral de vermaakcentra, 
met hun mm of meer dubieuse 
« ge'egenheden » hebben de ver
vreemding van al wat Vlaams en 
fatsoenijk was, in erge mate uit-
gest aaid 

Wie onvoorbereid met onze bad
plaatsen kennis maakt moet de 
indruk krijgen dat het verschijn
sel « Brussel » zich op de Vlaam
se dumen heeft vastgezogen De 
vergelijking met de Brusse se men
taliteit is met toevallig, elk bad-
seizoen en het gewin dat eraan 
verbonden schijnt, jaagt een mas
sa avonturiers naar onze kust 

En toch IS deze fiansdolle « bia-
vour » slechts schijn 

Hoogstens kan het een laagje 
vernis zijn dat de kern van onze 
Vlaamse kust aan het oog ont
trekt 

Deze kein wordt nog alijd ge
vormd door onze haidwerkende 
vissers arbeiders- en middenstands
bevolking die de Vlaamse eigen
heid niet heeft afgelegd, doch met 
een misplaatste feeling voor «zaak-
jesdoen» gedurende enkele maan
den per jaar in haar schelp 
kruipt 

Vreemdelingen en vooral frans
kiljons spieken zij maar al te 
graag naar de mond 

Er zijn tekenen genoeg om te 
merken dat deze mentaliteit aan 
het omzwaaien is de toevloed van 
vreemde toeristen (Nederlanders, 
Engelsen, Duitsers) heeft velen de 
ogen geopend en op een of andere 
manier kruipt het Vlaamse bloed 
toch waar het niet gaan kan 

Er IS daarbij het verschijnsel 
dat in de kustgemeenten waar de 
fi-ansdoUe invloed het ergst was, 
de overtuigde Vlamingen een meer 
en meer aaneengesloten blok gaan 
vormen en dat nog slechts op de 

beste gedegenheid wordt gewacht 
om het a sociale las van de Piers 
en de Gheldere s en andei e Lip
pens de rekening voor te houden 

In velband met de gloeiende 
oppositie tegen de fi anskiljonse 
boven'aag mag het een genoegen 
zijn te vermelden dat te Knokke 
op mitiatief van verschillende 
Vlaamse verenigingen in de na
middag van zondag 12 mei a s 
(Elisabethlaan 105) een Vlaams 
Huis plechtig wordt ingehuldigd 

Wie uit de vijf Vlaamse provin
cies naar zee en duinen tiegt, zal 
aan de Noordzee geen smachtende 
Gudrun mee' vmden Wel is er 
opgebouwd een gei affmeerde tak 
van de moderne industiie En ver
mits de klant zeker m deze mdus 
trie een nooit misprezen koning is 
kan elk van ons daar door een 
verfijnd optreden naar taal en 
stijI meehelpen om onze Noord-
zee-kust tot een waardige jn- en 
uitvalspooit voor Vlaanderen te 
maken 

VIG 

NEDERLANDSE KULTUUR 
TE BRUSSEL 

Zaterdagavond 4 mei, beleefden 
we In het Paleis van Schone Kun
sten te Brussel eei prachtige 
kunstavond ons aangeboden dooi 
het Maria - Boodschap - lyceum 
m samenwe king met het Binissels 
Knapenkoor van het Sint Jan 
Berchmanscollege Een nokvoUe 
zaal met bijna 5000 aanwezigen 
juichte deze fijne kultuurpresta 
tie van onze V aamse katolieke 
jeugd uit Brussel toe 

Ook Zijne Excellentie de Minis
ter van Kultuur en Adjanct voor 
Nationale Opvoeding kwam op de 
planken en bracht op een mees
terlijke wijze, dank en hulde aan 
de inrichters en aan de ouders 
Hij vcheugde zich samen me ons ,̂ 
over de gelukkige evolutie die er 
te Brussel aan gang is, en nep 
uib. dat we voor 20 jaar niet had
den durven dromen van zulke 
Vlaamse kultmele voorstelling m 
het « Palais des Beaux Arts » 

Het was voor ons Vlamingen 
een hartversterkende avond en 
toch toch enkele opmerkmgen . 

1) Meen ik dat onze Minister 
van Kultuur nog meer te doen 
heeft dan Vlaamse kultuurpresta^ 
ties te Brussel toe te juichen en 
morele steun te verlenen door 

zijn aanwezigheid Hij heeft 
ambtsha ve de taak er voor te zor
gen dat er ook te Brussel pcn gun
stig k'imaat komt, zowel als gees-
tesstiommg als door meei mtge-
breide en verspreide fmantiéle 
hulp, zodat meerdere kulturele op
voedingen en verwezenlijkmgen 
mogelijk worden 

2) Mijnheer de Mmistei bracht 
hulde aan de twee scholen maar 
welk IS zijn houding tegenover de 
vele fianstalige katolieke scholen 
te Brussel die volgepropt zitten 
met Vlaamse leerlingen (o a de 
fi-anstalige afdelmg van het H 
Hartcollege te Ganshoren), die 
kultuuiloos worden en zelfs intel
lectueel achterlijk blijven En de
ze toestand blijft maar bestaan 
ondanks de wet van 1932 

3) Waar blijven de nederlandse 
atenea ' Waar de nederlandse kul
turele en wetenschappelijke opvoe
ding, die het Rijk aan de Brus
selse Vlaamse jeugd is verplicht ? 

4) Nederlandse scho en te Brus
sel zijn noodzakelijk en dringend 
vereist voor normalisering van de 
Brusselse toestanden, zoaJs Mijnli. 
de Mm ster zelf opmerkte doch 
gelijktijdig daarmee moet de ad
ministratie In de Brusselse ge
meenten tweetalig worden, m af-
wachtmg van volledige spltsmg m 
een federale struktuur, moet de 
hogere Geestelijkheid haar hott-
dmg herzien m haar pastoraUfi 
wei king in de Brusselse parochies, 
moet het bedrijfsleven waarvan 
de leidmg te Brussel gecentralW 
seerd is, vernederlandsd worden lil 
de mate die de rechtvaardige beje
gening vereist, zoniet blijven al 
de nederlandse diplomas gedeva^ 
lueerd 

Dit waren enkele opmerkingen 
die m mijn geest ontsproten, ter
wijl Ik het heerlijk jeugdig ver
toon bewonderde en terwijl ik do 
« wool den » van Mijnheer de Mi
nister toejuichte Spijtig maar dat 
Mijnheer de Minister in het Par
lement andeie woorden gebruikt 
of zelfs geen woorden 

Dr Vic Anciajux 

De redaktie draagt geen verant. 
woordelijkheid vooi de inhoud der 
gepubliceerde lezersbneven Ze be
houdt zich het recht van keuze ^ i 
mkortmg voor Over de lezersm-
bnek wordt geen briefwisseling 
gevoeld 

Zelfs de kraaien brengen het uit 

De schoonste gronden liggen in Spanje. 
Aan het mooiste strand van de Middellandse zee 

Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht. 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

STAR' 
Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ü het adres van 
de dichtst bijgelegen 
verkoper. Star Zele. 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Wij drinken het goede Vlaamse bier van 
de brouwerij Lootens Koekelare 

HOP EIS MOUT 
Verkoper voor Aalst en omgeving : 

Norbert De Ganck, Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel : 053/21667 
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W e brengen hieronder het tweede vervolg 

v a n de ar t ikelenreeks die in ons blad van ver

leden week werd ingezet. 

D e ganse reeks zal een duidelijk en volled g 

beeld b rengen van de problemen demografie 

en zete laanpass ing : kaderleden en p ropa

gandis ten doen er goed aan , ze zorgvuldig bij 

te houden . 

zetelaanpassing 
en demografie 

Hoe is de bevolking van 
9.328.729 verdeeld over de 
verschillende arrondissemen
ten ? Welke arrondissementen 
vertonen een gezonde demo
grafische evolutie ? 

Tabel IV geeft de cijfers op 
31.12.1961. De arrondissemen-
,ten werden gerangschikt vol
gens de hoogste relatieve 
aangroei (in per duizend) te
genover het jaar 1960. 

groeid dank zij een belangrij
ke inwijking (Nijvel en Na
men) . 

De overige 11 vlaamse be
stuurlijke arrondissementen 
volgen elkaar op, bijna zon
der waalse « inmenging ». De 
relatieve aangroei is echter 
zeer klein voor Tielt en Ou
denaarde, en verandert in een 
vermindering voor leper en 
Diksmuide. Deze vier verto-

TABEL IV 
Arrondissement 

1) Maaseik 
2) Turnhout 
3) Hasselt 
4) Virion 
5) Nijvel 
6) Brugge 
7) Antwerpen 

8) Leuven 
9) Brussel 

10) Roeselaeiu 
11) Kortrijk 
12) Aarlen 
13) Oostende 

14) Tongeren 
15) Namen 
16) Aalst 

17) Machelen 

: 31.12.1060 

134- 701 
294-493 
277.795 
42.633 

199.544 
219.868 
864-800 

349.647 
1-424-538 

133.125 
298.022 

46.459 
120.267 
159.159 
228.053 
256.151 
270.408 

18) Dendermonde 169.437 
19) Gent 
SO) Veurne 
SI) Eeklo 
22) Sint-Niklaas 
20) Tielt 
28) Oudenaarde 
SS) leper 
S4) Diksmuide 
41) Bergen 
Totalen voor 

Vlaanderen 
Wallonië 
Arr. Brussel . 

België 

459.095 
46.621 
81.533 

191.696 
75.935 

114-240 
123.051 
48 738 

264.710 

4.688 85L 
3.064-765 
1-424-538 

9.178.154 

31.12.1901 
136.842 
299.025 

281.924 
42.083 

201.749 
222.195 
873.052 
352.953 

1.437.756 

134.204 
300.552 

46.830 
121.170 
160.202 
229.329 
257.557 
271.917 
170.202 
461.115 

46.774 
81.755 

192.132 
76.025 

114.371 
122.930 

48.678 
261 904 

4.725.635 
3.065.338 
1.437.756 

9.228.729 

Verschil 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

— 
— 
— 

+ 
+ 
+ 

+ 

2.141 
4.532 
4.129 

550 
2.205 
2.3t7 
8.252 
3.306 

13.218 
1.139 
2 5-30 

371 
90S 

1-0 43 
1.276 
1.406 

1.449 
765 

2.020 
153 
222 
430 

90 
122 
121 

60 
2.812 

36.784 
573 

13.218 

50.575 

( 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 

+ 
+ 
+ 

+ 

/oo 

15,64 
15,16 

14,64 
12,90 
10,92 

10,47 
9,45 
9,36 
9,10 
8,48 

8,41 
7,92 

7,45 
6,51 
5,58 

5,45 
5,33 • 

4,49 
4,38 
3,27 
2,71 

2,m'^" 
1,18 
1,00 
0,9S 
1,S3 

10,73 

7,78 
0,19 
9,19 

5,48 

Het leeuwenaandeel van de 
bevolkingsaangroei komt uit 
Vlaanderen, zeker indien 
men ermede rekening houdt 
dat het arr. Brussel niet door 
natuurlijke aangroei, doch 
door inwijking vooral van 
Vlamingen, stijgt. 

Pater Smits schrijft in zijn 
demografisch overzicht over 
1960 en 1961 (De Gids, juli-
augustus 1962) als kommen-
Jaar bij deze cijfers o.m. : 

«Op het plan van de ar
rondissementen merken wij 
hoe de Kempen (arr. Maas
eik, Hasselt, Turnhout) onder 
oogpunt van bevolkingstoe
name in volle uitbreiding is, 
verder de vermeerdering van 
de bevolking in de arr. Virton 
en Aarlen, de geleidelijke ont
wikkeling van het arr. Nijvel, 
waarschijnlijk o.m. als bijko
mende residentiële zone van 
de grootstad Brussel, de over 
het algemeen veel stevigere 
uitgroei van de Vlaamse dan 
van de waalse arrondisse
menten »' 

Van de 1.5 bestuurlijke ar
rondissementen waarvan de 
aangroei boven het nationaal 
gemiddelde ligt (5,48 per dui
zend) zijn er 11 vlaamse in
dien men de aangroei van 
Brussel als een Vlaams ver
schijnsel beschouwt. De 4 
waalse zijn ofwel onbelang
rijk in absolute cijfers (Vir
ton en Aarlen), ofwel ge

nen alle een zeer hoog nade
lig migratiesaldo. Dit is dan 
ook veruit de bijzonderste 
oorzaak van hun slechte 
plaats in de lijst. 

Het wordt dan ook duide
lijk, dat wij niet alleen de 
loutere bevolkingsverschillen 
moeten kennen, om een oor
deel te kunnen vormen over 
de evolutie der vlaamse de
mografie, doch dat we even
eens de cijfers moeten ken
nen, zowel van de natuurlijke 

aangroei (geboorten min 
sterfgevallen) als van de mi
gratiebeweging (in- en uit
wijking). Wij geven in tabel 
V voor de vlaamse arrondis
sementen de evolutie 1960-
1961 inzake natuurlijke aan
groei en migratie. Zij werden 
gerangschikt naar hun na 
tuurlijke aangroei. 

De twee zeer belangrijke 
verschijnselen van natuurl i j 
ke aangroei en migratie ver
dienen even nader belicht te 
worden. 

a) Natuurl i jke Aangroe i . 

Zoals blijkt uit de voor
gaande tabel is het vlaamse 
overwicht hier zeer groot. In
dien men weet dat het rijks-
gemiddelde bedraagt : 
geboorten 17,14 per duizend 
sterften 11,51 per duizend 
aangroei 5,63 per duizend 

in 1961, dan stelt men vast 
dat alle vlaamse arrondisse
menten boven dit gemiddelde 
komen, met uitzondering van 

Voor een juiste beoordeling 
van de eigenlijke waalse ge
boorten moeten wij bovendien 
de faktor der geboorten van 
vreemde nationaliteiten me
de in acht nemen. Deze be
droeg in 1961 per provincie : 
Henegouwen 4.480 (hetzij 
22,64% van alle vreemde ge
boorten; Luik 2.165 (14,68%); 
Limburg 1.220 (8,90%); Na
men 331 (5,38%); Brabant 
1.328 (4,53%). De andere pro
vincies zijn onbelangrijk in 
dit opzicht (ook Antwerpen!). 
Wanneer wij aldus de ge
boorten van vreemde natio-

Zulks is te wijten aan de 
veroudering van de Walen, 
zoals we verder zullen zien 
wanneer we het aktief deel 
der bevolking bestuderen. 

Alleen nog in tabel VII een 
overzicht per provincie en per 
taaistreek, dat voor zlchzell 
spreekt : 

Per arrondissement gerang
schikt, zijn de eerste 20 alle 
Vlaamse gewesten, terwijl 
Gent op de 24e plaats komt. 

Noteren we nog, dat alle 
waalse arr. in vergelijking 
met de geboorten per 1.000 

TABEL Xin 
Vlaanderen 
Wallonië 
Arr. Brussel 
Rijk 

— 4-261 of — 0,90 per duizend in 1961 ; 
— 7.034 of — 2,29 
+ 9.867 of + 6,86 

— 1 428 of — 0,15 

naliteit voor Henegouwen en 
Luik van de natuurlijke aan
groei dezer provincies aftrek
ken, bekomen wij een nega
tief saldo ! Ziedaar het waal-

TABEL VI 

Provincie 

1) Limburg 
2) West-Vlaanderen 
S) Antwerpen 
4) Luxemburg 

5) Oost-Vlaanderen 
6) Namen 
7) Brabant 
8) Henegouwen 
9) Luik 
Vlaanderen 
Wallonië 
Arr. Brussel 
Rijk 

Natuurlijke 
absoluut 

9.759 
9.087 

12.163 
1.S29 
7.S98 
1.567 
6.249 
2.685 
1.766 

41.045 
7.607 
S.S51 

52.003 

aangroei 1961 
per duizend 

16,85 
8,47 

8,42 
6,06 
5,79 
4.S0 

s.u 
S,1S 

1,74 
8,68 
2,48 
2,33 
5,6$ 

Oudenaarde en Gent. Dit 
werpt een schril licht op de 
slechte demografische toe
stand in Oost-Vlaanderen, 
die dan natuurlijk nog ver
ergerd wordt door de belang
rijke uitwijking. 

De laatste 13 arrondisse
menten (rangschikking vol
gens natuurlijke aangroei) 
zijn, op Brussel na, alle waal
se gebieden. 

Een overzicht per provincie 
en per taaistreek maakt de 
toestand nog duidelijker ( ta
bel VI) : 

se demografisch drama, dat 
enkel en alleen te wijten is 
aan de Walen zelf. Aan hun 
verouderde en bekrompen 
anti-klerikale mentaliteit. Nu 
jammeren de spotters in alle 

inwoners vóór de oorlog, 
vooruit gegaan zijn. 

b) Migral ieoverschol ten. 

Alhoewel de buitenlandse 
migratiebewegingen natuur
lijk van belang zijn, past het 
in het raam van deze artike
lenreeks, toch vooral de na
druk te leggen op de binnen
landse. 

Wij verwijzen naar de ta 
bel waarin de 21 vlaamse be
stuurlijke arr. met natuurli j
ke aangroei en migratieover
schot staan gerangschikt. 17 
ervan vertonen een nadelig 
saldo. Voor de waalse gewes
ten is de toestand evenwel 
niet beter : de grote magneet 
Brussel zuigt letterlijk het 
ganse land leeg, in mensen en 
kapitalen. Alle provincies 
vertonen negatieve saldi, be
halve Brabant (overschot van 
12.480 of 6,26 per duizend) en 
Antwerpen (overschot van 
2.071 of 1,43 p.d.). Samenge
vat komt het neer op de toe
stand zoals uitgedrukt in ta
bel VIII : 

TABEL V 

Anondissem. : 

1) Maaseik 
2) Hasselt 
3) Turnhout 
4) Tongeren 
5) Roeselare 
6) Tielt 
7) Brugge 
8) Kortrijk 
9) Oostende 

10) Aalst 
11) Diksmuide 
12) Mechelen 
14) Leuven 
15) leper 
16) Veurne 
17) Dendermonde 
19) St.-Niklaas 
21) Antwerpen 
22) Eeklo 
24) Oudenaarde 
28) Cent 

Natuurlijke 
absoluut 

2.833 
4.861 
4.733 
2.065 
1.306 

706 
1.907 
2.560 

1.004 
2.027 

376 
2.093 
2.638 

894 
S34 

1.188 
1.229 
5.337 

499 
550 

1.879 

aangroei 
p. duiz. 

20,70 

17,24 
15,83 
12,89 
9,72 
9,28 
8,-58 
8,51 
8,28 

7,94 
7,72 
7,69 

7,47 
7,27 

7,14 
6,98 
6,39 
6,11 
6,10 
4,80 
4,07 

Migrati 
absoluut 

— 692 
— 732 
— 201 
— 1.022 
— 167 
— 616 
+ 420 

— 30 
— 101 

—. 641 
— 436 

— 644 
+ 608 
— 1.015 
— 181 
— 423 
— 79J 
+ 2.915 

— 277 

— 434 
+ . 141 

loverschot 
p. duiz. 

— 5,06 
— 2,60 
— 0,67 
— 6,38 

— 1,24 
— 8,10 
+ 1,89 
— 0,10 
— 0,83 
— 2,49 
— 8,95 
— 2,36 
+ 1,89 
— 8,25 
-3,87 
— 2,49 
— 4,12 
+ 3,34 
— 3,39 
— S,80 
+ 0,31 

TABEL VU 

Provincie 

1) Limburg 
2) West-Vlaanderen 
3) Antwerpen 
4) Oost-Vlaanderen 
5) Brabant 
6) Luxemburg 
7) Namen 
8) Henegouwen 
9) Luik 
Vlaanderen 
Wallonië 
Arr. Brussel 
Rijk 

'Aantal 
absoluut 

4.S7S 
10.837 
14-652 
14-543 
SS.619 

2.716 

4-904 
16.973 
13.642 
48.050 
40.831 
17.373 

'106.259 

sterfgevallen 1961 
per duizend 

7,55 
10,10 
10,15 
11,83 
11,85 
1S,40 
13,15 
1S,46 
13,49 
10,17 
13,32 
12,08 
11,51 

toonaarden en wensen zelfs 
dat de Vlamingen mede in 
hun zak zouden schieten voor 
aangepaste gezinsbijlage in 
Wallonië ! 

Ten slotte, in verband nvet 
de natuurlijke aangroei, ntjg 
een woord over de relatieve 
sterftecijfers. Wij gaan hier 
geen tabel geven van alle ar
rondissementen, gerang
schikt volgens dit sterftecij
fer, maar wel leggen wij er de 
nadruk op, dat in deze sektor 
mag gezegd worden dat 
Vlaanderen overal met het 
laagste gemiddelde voorkomt. 

De negatieve uitkomst voor 
het ganse land was in 1961 
vnl. te wijten aan het groot 
aantal ambtshalve afschrij
vingen. 

Betreffende de migratie en 
de sociale aspekten ervan, 
zullen we nog enkele zaken 
vertellen, wanneer de beruch
te verslagen Sauvy en Delpé-
rée in een volgend artikel aan 
de beurt komen. 

E. SLOSSE 
Hoofd van de 
Studiedienst 
der V.U. 
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Brie f 
«<m dhr Leo Tindemans 

Pompier 

Prandhlüssende broeder, 

Met heel wat binnenpretjes heb ih sinds jaren uw opgang 
In de alleenzaligmakende C.V.P. meegemaakt. Een opgang die -
dat moet ik erkennen - in Cape Canaveral-tempo is geschied ; 
middelmatigheid, onderdanigheid en een tikje geluk waren 
daarbij geen slechte verlrekbazis. 

Ah brandblusser heb ik U leren kennen, broeder, in het 
jaar 1958 toen men zich aan de C.V.P.-top zorgen ging maken 
over het non-konformistische nationalistische virus dat aan 
de universiteiten - ook in het « zekere » Leuven - om zich 
heen begon te grijpen. Er werd toen in de Tweekerkenstraat 
een brochure ineengetimmerd die, na wat heen-en-weer-
gepraat, de titel « Vlaamse zorgen » op de omslag kreeg en 
die door een geschikte venter moest aan de man gebracht 
worden. Gij waait daarvoor de gedroomde knaap. 

Want O)) dal ogenblik, broeder, had gij reeds een niel-
enverdienstelijke carrière van C.V.P.-jongere achter de rug. 
Cij had behoord tot dat steeds maar slinkend groepje dat 
mekaar steeds maar weer onder luid applaus benoemde tot 
êteeds maar weer dezelfde bestuursfunktie - hoogstens werd 
er eens een stoeltje opgeschoven. Gif had het voorwerp uitge
maakt van een hoogst merkwaardige kwisvraag bij de Leuvense 
studenten : « Welke zijn de tien grootste politieke arrivisten 
bij politieke en sociale wetenschappen ? n. Vraag die onveran
derlijk beantwoord werd met de namen van de laatste tien 
C.V.P.-iongeren te Leuven, miaronder ook gij. 

Mei de « II- mte zorgen~% onder de aim zijt gij dus, 
broeder, op hel beruchte Leuvense kongres van 1058 tot d< 
tegenaanval overgegaan, geassisteerd' door de onvermijdelijke 
plezante jongen Van Hove. Dezelfde mijnheer Van Hove die 
enkele dagen geleden op de CV.P.-jongerenbijeenkomst ver
klaarde dat « Tindemans de enige was die hem nog met de 
politiek verzoende ». In 1958 was plezante jongen Van Hon 
nog zo ver niet : toen trachtte hij een eerder onwillige zani 
te doen toejuichen voor baron de Vleeschouwer van Brakei 
die - klassieke poliliekerstrue - net even te laat de zaal bin
nenkwam zodat iedereen hem extra kon zien. Toendertijd was 
de baron « de enige man » die Van Hove met de politiek ver
zoende. Au baron Socoga te Nijvel voor de rechtbank slaat, 
moest er du'! nodig voor opvolging worden gezorgd. 

Gij hebt daar te Leuven in '1058, broeder, slechts m^i 
matig succes geblust. De federalistische brand is verder blijven 
litslaan ondanks uw bemoeiingen. Veel kon het V waarscMjn-
li]k niet meer schelen : intussen had Van Cauwelaert de 
fijngevoeligheid gehad, zijn schone ziel aan de Heer Ie 
tchenken en U in zijn plaats naar hel parlement te lalei. 
tippelen. Het voetspoor van Van Cauwelaert : welke per'^peL 
lieven, b ' / w ' T Fn vielke verplichtingen I 

De veliJiichtiny onder meer om de haiingbalJ.cr ran <h 
« Vlaamse zorgen n te blijven. En om, als die haring niet meer 
braadt, opnieuw ten kruistocht te trekken - Dieu Ie veut . 
Zo zagen we U veertien dagen geleden opduiken bij de C.V.P -
jongeren die wat balorig waren geworden. O nee, stout zijn 
die dociele jongetjes niet geworden ; alleen maar stellen te 
vast dat ze niet meer ernstig genomen worden. Gij zijt ver-
gaderingswaarts getogen, broeder, om de jongeren de luister 
en de politieke nadruk van uw aanwezigheid te bezorgen. Gi] 
hebt hen bezworen, heen te stappen over de kleinheid in de 
politiek - de kleinheid van de federalisten vooral - opdat ze 
zich des te beter zouden kunnen wijden aan de grooote pro
blemen in Europees verband en op wereldschaal. En g!i 
verklaarde V bereid, de tolk van dit wereldomvattend streve 
te zijn bij de opperste C.V.P.-leiding. 

De opperste C.V.P -leiding heeft V aanhoord, broeder ,en 
V haar wijs antwoord gegeven : een wetsvoorstel werd inge
diend waarbij de jongeren vanaf 18 jaar aan de gemeentever
kiezingen mogen meedoen. Dat was de blijde boodschap die 
V meegegeven werd ten behoeve van de balorige jongeren. 

Zodat, broeder, de jongeren met hun Europese horizon 
en hun wereldwijde aspiraties zeer genadiglijk de toelating 
hebben gekregen, mee te doen aan de dorpspolitiek. 

vw die Genes. 

EENS TE MEER GHLIN 

Het is nog niet te laat om 
nog eens terug te komen op 
een gebeurtenis die in de po-
iitiek-windstille Paasperiode 
bijna onopgemerkt voorbij
ging : de opening van de 
nieuwe glasfabriek te Ghlin. 

Niet minder dan vier minis
ters hebben het nodig geoor
deeld, deze gebeurtenis met 
hun aanwezigheid te vereren. 
De heer Lefèvre ging er nog 
maar eens zijn onvergankelij
ke trouw en bereidwilligheid 
ten overstaan van de Borina-
ge uitspreken. De radio 
bracht er in het lang en het 
breed verslag en klankbeeld 
over 

Als terloops werd ons mee
gedeeld dat in de nieuwe fa
briek alle opschriften tweeta
lig zijn. Frans en Italiaans 
namelijk. Of wat dacht u ? 
Alleen het Nederlands op on
ze nationale bankbriefjes is 
in de Borinage dienstig. 

SOCIALE VERKIEZINGEN 

Het is niet gemakkelijk, 
een overzichtelijk beeld te 
krijgen van de uitslagen der 
thans aan gang zijnde socia
le verkiezingen : de verschil
lende sindikaten dissen hun 
aanhangers de uitslagen op 
die voor hen gunstig zijn. 
Nochtans blijkt overal — ook 
in Wallonië — dat het A.C.V. 
zijn pozities aanzienlijk heeft 
versterkt ten koste van het 
A.B.V.V. De partijen zullen 
daaruit de nodige konkluzie<? 
halen. 

Het heeft ons verheugd, 
vast te stellen dat de (chris
telijke) Landelijke Bedienden 
Centrale overal de strijd 
heeft aangebonden met op 
haar programma o.m. «ver-
vlaamsing van het bedrijfs
leven ». Des te meer heeft het 
ons geërgerd dat van deze 
toch wel zeer logische, socia
le en dringende eis in het 
kiesprogramma van het ACV 
niets terug te vinden was. 

« Houdt ze arm » heeft wel 
afgedaan bij het A.C.V, Maar 
« houdt ze dom » geldt daar 
ook vandaag nog ! 

5 0 . 0 0 0 

HANDTEKENINGEN 

De Jong-Vlaamse Studen-
tengemeenschap uit het Ant
werpse had een onderhoud 
aangevraagd aan Van Els-
landse, adjunct voor nationa
le opvoeding, betreffende de 
op te richten Antwerpse uni
versiteit. Deze jonge studen
ten zijn de eerste geïnteres
seerden voor deze universi-

grasduinen.i 
'« Solliciteren ? In heï Frans. Promotiekan

sen ? Eerst goed Frans leren. Doe uw kinderen op 
een Waalse kostschool I U vraagt op siraat om een 
lucifer. Ah, c'est une aUumette que vous voulez ?, 
En dit met een lichte verwondering. Want een • 
franskiljon meent dat iemand die zich van de Neder
landse taal bedient, nog vuur maakt door twee heien 
op elkaar te slaan. 

De arrogantie. De sociale achterstelling. De 
vernederingen levenslang. Beseft u dat goed. Een 
Vlaming die vooruit wü, die niet op zijn dorp wil 
blijven, moet zich aanpassen. Hij moet zich leren 
uitdrukken — en geestelijk kunnen concurreren — 
in een medium dat het zijne niet is. » 

dr P . C . Paardekooper in « H e t Vrije 
Volk » dd. 12 .4 .63 . 

teit, daar zij de eerste in
schrijvers zullen zijn. 

De adjunct, die de cultuur 
in Vlaanderen in zijn be
voegdheid heeft, liet bij mon
de van zijn kabinetschef ant 
woorden, dat hij het verzoek 
van de studenten zou in over
weging nemen, als zij hem 
50.000 handtekeningen zou
den voorleggen. 

Wat een bezorgdheid voor 
de cultuur ! 

Houdt deze halfbakken mi
nister, adjunct zich voor een 
oosterse halfgod ? 

STARFIGHTER-

WARBOEL 

Het dispuut over de bijko
mende kosten voor de 
NADGE-grondinstallatie van 
de Starfighters gaat zijn 
gangetje. 

Genraal Henry van de 
Luchtmacht beweerde, dat 
het grapje ons 200 miljoen 
zou kosten. Minister Segers 
zei in de senaatskommissie 
voor landsverdediging dat het 
wel wat meer zou zijn, zon
der echter preciese cijfers te 
noemen. De ramingen van de 
deskundigen lopen uiteen van 
600 miljoen tot 1 miljard 600 
miljoen F, 

Geen mens schijnt te we
ten wat de grap ons uiteinde
lijk zal kosten. Wat Gilson 
destijds niet belet heeft, de 
Starfighter te bestellen. Wat 
P.W. Segers onlangs niet be
let heeft, het Starfighterpro-
gramma te verdedigen. Wat 
de grote deskundigen uit de 
nationale partijen niet belet 
heeft, in Kamer en Senaat 
hun zegen a-"-" <ie Starfighter 
te geven. 

En wat ons uiteindelijk niet 
zal beletten, de rekening te 
betalen. Wat onze excellenties 

de taal der cijfers... 
Bijna 60 ojo van de « Belgen » zijn ]lai)iiii-

qen. Bijna 60 o/o van de staatstoelagen zouden dan 
ook naar Vlaanderen moeien gaan. Maar... 

Sektie XII van het b e gr otings ontwerp van 
Nationale Opvoeding en Kuituur leert ons op hlz. 
94-95 dat in 1963 voor u Kunsten, Letteren, Volks
opleiding en Jeugd » de centen als volgt zullen ver
deeld worden : 
A. Gemeenschappelijke sektor . 130.118.000 
B. Nederlandstalige sektor . . 151 941 000 
C. Franstalige .sektor . . . 151.941.000 

De Vlamingen zijn hier weliswaar evenveel 
waard als de Walen, maar een Vlaming nog alLjd 
heel wat minder dan een Waal I 

F 

F 

zich wel niet erg zullen aan 
trekken : zij alvast zijn h u a 
schikkingen aan het treffen 
om 26.000 F pensioen per 
maand te trekken. En laat de 
boeren maar dorsen... 

KWAKZALVERS 
De vermolmde liberale par

ti j , die tot P.V.V. werd omge-i 
doopt, hield een congres voor 
de zelfstandigen. 

Met een nieuwe karre-
vracht beloften werden de 
zelfstandigen gepaald even 
onbeschaamd als toendertijd 
met de belastingsverminde
ring van 25%. 

Welk vertrouwen kan de 
kleine zelfstandige hebben in 
een partij met grootkapitalis
ten aan de top ? 

De voormalige liberale 
volksvertegenwoordiger Qua-
gebeur, die de P.V.V.-knoeiera 
kent, liet aan de congressis-
ten een pamflet uitdelen 
waarin hij schrijft : «De 
P.V.V. zal t rachten U nog
maals zeep aan de baard te 
strijken ». Zeer juist. 

De zelfstandige die de P W -
kwakzalvers nu opnieuw ge
looft, denkt niet zelfstandig, 

PVV-HERRIE 

Het intermezzo-Quagebeur 
was niet de enige valse noot 
in het P.V.V.-melodietje, 
Vlaamse liberale studenten 
kwamen naar het kongres om 
er pamfletten uit te delen 
waarin het ontslag werd ge-
eist van partij-ondervoorzit
ter Snyers d'Attenhoven die 
enkele dagen geleden de le
den van de Brusselse federa
tie op straf van uitsluiting 
verbood, lid te zijn van bv. 
het Vlaams aktiekomitee ot 
deel te nemen aan bv. een 
Mars op Brussel. 

Deze Vlaamsgezinde jonge" 
liberalen menen het goed, 
maar hoeven zich geen illu-
zies te maken. Want Vanau-
denhove was toch — < om er
ger te vermijden » ! — aktief 
betrokken bij het opstellen 
van de motie Snyers. En de 
Brusselse federatie, die met 
een verpletterende meerder
heid de motie goedkeur'de, 
blijft verder m het offensief: 
zij wil de anti-Vlaamse ver
bodsmaatregel uitgebreid zien 
tot gans de PVV. 

Zij heeft met haar eis méér 
kansen dan de Vlaamsgezin
de liberale jongeren met de 
hunne ! Er dringen zich voor 
deze laatsten andere en ver-
derreikende beslissingen op. 
De d«finitieve konsekwentles 
van het « Vlaanderen eerst» 
namelijk ! 
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B A R O N S O C O G A 

Het proces Socoga dat mo
menteel loopt voor de korrek-
itionele rechtbank te Nijvel en 
waarop verschijnt als be-

I klaagde ex-minister baron de 
' iVleeschhouwer van Brakel is 
>In meer dan één opzicht leer
rijk-. 

Tan eerste om de aandacht 
die de pers er aan besteedt. 
I n de < Standaard » bijvoor
beeld grote, zeer grote diskre-
ifcie. «Het Volk » is heel wat 
spraakzamer. Eigenaardig : 
c La libre » volgt het proces 
met meer belangstelling dan 
de « Peuple ». 

De grenzen van de kame
raadschap vallen niet altijd 
samen met de partije^enzen ! 

en België moet dan na tuur
lijk nog kleiner zijn. Zo is het 
te verklaren dat goede beken
den, vriendjes en familiele
den met hun neus op mekaar 
aan zitten te kijken. En dat 
de zoon van een in Kongo 
zeer geïnteresseerd minister 
« toevallig » directeur van de 
Antwerpse filiaal van de Ban-
que beige d'Afrique is. 

Het proces is leerzaam om
dat het een goede oogst aan 
citaten oplevert. Bijvoorbeeld, 
wanneer baron de Socoga van 
Brakel zegt : « Als minister 
heb ik altijd propere handen 
gehad. Ni«t iedereen kan dat 
zeggen ». 

Namen noemen, alstublief, 
bsron ! 

.huishuur in Leopoldstad. 

:«NIET IEDEREEN » 

Het proces is vervolgens 
hoogst leerrijk voor de (be
perkte) kijk die ons geboden 
wordt achter (enkele) 
schermpjes van de kamera-
denrepubliek. 

Het is al vaker gezegd dat 
de wereld zeer, zeer klein is 

G O E D E B U R G E R S 

Men moet niet vooruit lo
pen op de uitspraak om reeds 
nu enkele verbazende vast
stellingen te doen. Zo bi j 
voorbeeld dat én prokureur 
én voorzitter te Nijvel vol
doende grond aanwezig acht
ten om de baron in zijn 

schoenen te schuiven dat hij 
«vergat > van sommige in
komsten aangifte te doen bij 
de Belgische of de Kongolese 
fiskus. 

Zo bijvoorbeeld nog dat een 
baron die iedere procesdag 
met klem beweerde van heel 
die Sogoca bitter weinig te 
weten, haar eigendommen en 
haar mensen slechts bij be
nadering te kennen, zich dit 
niet te herinneren en zich 
dat niet te herinneren — dat 
een dergelijke vergeetachtige 
en onwetende baron als « ad
viseur » van diezelfde Socoga 
150.000 F honorarium per 
jaar kreeg. Plus de huishuur
bijverdiensten en dies meer. 
Samen met de wedden ten 
laste van de gemeenschap zal 
baron Socoga dus alle last 
van de wereld gehad hebben, 
de eindjes aan mekaar te 
knopen. En op het altaar van 
de politiek heeft hij stellig 
zijn hele bezit geofferd ! 

Spijtig dat maar af en toe 
een zaak Socoga een minister 
tot aftreden dwingt. We heb
ben zo de indruk dat het ver
schijnen van ex-excellentie's 
voor het gerecht het meest 
probate middel is om de goe
gemeente eens en voor al
tijd te genezen van haar be
wondering voor de «grote 
mannen ». En voor de « chris
telijke » voormannen. 

D E M O K R A T I E IN TV 

In de Volksgazet lazen we 
volgende treffende zinnen : 
« Wij kunnen het huidige sis-
teem in het land niet langer 
dulden. Het is onduldbaar dat 
alle grote opiniestromingen 
niet vertegenwoordigd zijn. 
Er is geen demokratie zonder 
vrijheid van informatie ». 

Deze zeer demokratische 
beschouwingen zijn niet ge
vloeid uit de pen van een 
Volksgazet-schrijvelaar die 
het had over de Volksunie in 
« Ieder zijn waarheid ». Zij 
stammen uit de «Brief uit 
Parijs», waarin de Volksga-
zet-korrespondent het heeft 
over « Radio en TV in een se-
mi-autoritair regime ». Daar
mee weten we dus, hoe we het 
regime Lefèvre-Spaak moeten 
betitelen ! 
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I waarde landgenoten... | 

I « De eersle beginselen van een degelijk he- 1 
I stuur zijn gegrondvest op het uitsluitend gebruik = 
I van één taal. Het spreekt vanzelf dat de taal der | 
I Belgen geen andere kan zijn dan het Frans. Om | 
I tot die tiitslag te geraken is het nodig, alle burger- 1 
I lijke en militaire ambten aan Walen toe te verirou- | 
I wen. Op deze wijze zullen de Vlamingen — tijde- 1 
I li]k verstoken van de voordelen die deze ambten op- § 
I leveren — wel verplicht zijn Frans te leren. » | 

I Uit een brief van Charles Rogier, Ë 

I Fransman en België's eerste minis- | 

I ter van Buitenlandse zaken, in 1834, | 

I aan zijn kollega van justitie (verta- Ë 

I '̂"ë̂ ) • I 
3 H 
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GROTE M A N 

Spaak, de « man die de we
reld ons benijdt >, heeft ver
leden week aan de joernalls-
ten in verband met het 
vraagstuk der faciliteiten in 
de randgemeenten een ver
klaring afgelegd, die waard is 
opgenomen te worden in de 
gouden annalen van de Bel
gische politiek. 

Na twee jaar regeren, vier
entwintig maanden na een 
regeringsverklaring die alles 
in een handomdraai regelde, 
na honderden kabinets- en 
kommissievergaderingen wist 
Spaak niets méér te zeggen 
dan : «ik heb heel wat ge
dachten, maar geen plan». 

Nieuw is dat niet. Spaak 
•heeft nog maar één keer in 
zijn leven een plan gehad. 
En dat was dan nog van De 
Man ! 

DIE PRESSE 

Reimond Mattheyssens 
werd geïnterviewd door « Die 
Presse », een onafhankelijk 
Weens dagblad. 

De Oostenrijkse krant stipt 
hierbij aan, dat onze volks

vertegenwoordiger een nieuw 
gezichtspunt opende, waar 
hij vooral het sociaal-econo
misch uitzicht van de Vlaam
se strijd in het licht stelde. 

Van een ander vraagge
sprek van Mattheyssena 
heeft de invloedrijke « New-
York Times > destijds een 
uitvoerig (en sympatiek) ver
slag gebracht in zijn miljoe-
nenoplage over de gehele we
reld. 

Voor enige maanden had 
onze verkozene een onder
houd met een reporter van 
de « Arnhemse Courant ». De
ze nederlandse krant brach» 
een zeer omstandig artikel 
met een ondertoon van war
me sympathie voor da 
Vlaamse beweging. 

Wij geloven met Reimond 
Mattheyssens dat de voor
lichting van het buitenland 
belangrijk is. 

Op die manier kan de veel
al tendentieuze, zoniet klei
nerende voorHchting door da 
officiële Belgische zegslieden 
worden recht gezet. En bo
vendien kan begrip en sym
patic voor onze zaak wor
den gewonnen bij de inter
nationale openbare mening. 

<ÖS^?^f!^?/»®«?^1«öysaBg^i«8;tö^^^ 

Het begrip Federalisme dat vorig jaar door 
de tinilaristen van het slag van de h. Van 
den Boeynanis taboe was veiklaard is het 
op dit ogenblik minder dan ooit. De zgn. 
opstand der gemaligden is een mislukking 
te meer gewotden. 

Hoe kon hei ook anders als men « gema
tigdheid » gaat identijiceren met beliouds-
gezindheid en verzet legen elke vorm 
van slrukiujcle vernieuwing. De eersle 
minister die inderdaad uexalterende tijden» 
beleeft verklaarde bij de aanvang van deze 
legislatuur dat de gioLa problemen (voor

voor hel Vlaams-Waals probleem onder de 
loupe genomen. De uniiarislische heer
schappen die er ruim in vertegenwoordigd 
zijn zouden ecliter liever sterven dan loyaal 
even een gedurfde federale oplossing te 
onderzoeken. Is liet dan onbegrijpelijk dat 
deze kommissie lolaal in het slop zit ? 

De konlaklkommissie van de regerings
partijen zit in hetzelfde schuitje. Tientallen 
vergaderingen hebben alleen overvloedig 
duidelijk gemaakt dat zonder durf en ver
beelding geen uitkomst van waarde meer te 
vinden is. De Walen en Brusselaars zijn niet 

groen licht 
voor iedercilisme 

heen « faux problèmes n) nu eens energiek 
zouden aangepast worden. België moest 
voor de Vlamingen het geliefde vaderland 
piorden (voor de Walen : blijven) dat ze 
zonder voorbehoud zouden kunnen liefheb
ben. Minister Gilson zegde zelfs overmoe
dig dat hij zou aftreden als het hele zaakje, 
».l. de drie taalontwerpen, niet voor Pasen 
tB6X zou afgehandeld zijn. En nu is Pasen 
i98S voorbij en de regering is nergens, maar 
ét minister is er nogr steeds. 

De Jwmmissie voor de grondwetsherzie-
tüng heeft reeds alle mogelijke ((Oplossingen». 

bereid de Vlamingen als volwaardige staats
burgers te erkennen en er bijgevolg de 
logische konlüusies uit te trekken. De 
Vlaamse mandatarissen anderzijds staan 
onder een zodanige druk van een buitenge
woon aktieve Vlaamse beweging dat zij niet 
anders kunnen dan ook op hun stuk te 
blijven op gevaar af anders politiek zelf
moord te plegen. De situatie is in unitair 
perspektief totaal uitzichtloos aan het 
worden. Dit besef begint op het ogenblik 
zelfs door te dringen in de hoogste kringen 
van traditionele unitaristen. De psychose dal 

liet federalisme ononlivijkbaar wordt, ver
spreidt zich snel. 

Dit is natuurlijk een goede zaak voor ons 
maar het houdt ook een gevaar in. Het is 
niet uitgesloten dat de anti-Vlaamse krach
ten van alle schakeringen door een ultiem 
offensief zullen pogen, voor het voor hen te 
laat is, nog zoveel mogelijk oni te ontroven 
alvorens ze noodgedwongen tol bepaalde 
erkenningen zouden overgaan. 

De « Acapsul » is zopas te teuten een 
nieuwe verbeten veldtocht begonnen voor 
Franse scholen te Leuven, de Brusselse man-
dalarissen onder druk van de zeer franco-
j'iele Brusselse burgerij geven hun plannen 
niet op om faciliteiten in de randgemeenten 
af te dwingen en zelfs een heel sluk van 
Vlaams Brabant te vcrbrusselsen. En de 
regering spreekt er nog steeds van om het 
tweede en derde taaloniwerp te doen stem
men, ondanks het ultimatum van het 
Vlaams Aktiekomitee dat aan duidelijkheid 
niets te wensen overlaat. Eer «HJ drie 
maanden verder zijn zullen wij ongetwijfeld 
weten of de regering zwicht voor de Frans
kiljonse druk en dus meteen een open oor
log begint met het bewuste Vlaanderen. In 
dat geval kan de federalistische gedachte in 
enkele weken of maanden tijds reusachtige 
vorderingen maken en kan een daaropvol
gende verkiezing alle vooroordelen tegen 
« diepgaande struktuurwijzigingen » met 
een slag wegvegen. 

Zwicht de regering, niet «oor «Je evidente 
rechtvaardigheid van het Vkumue sUmd-
punt, maar voor de niet aflatende drukking 
van het strijdende Vlaanderen, dan kunnen 

mmmÊtim»mtÉÊ9L0'f'=^ 

wij ons aan Franskiljonse uitbarstingen vai\ 
politiek ((delirium tremens» verwachten en 
it het niet uitgesloten dat bij de Waalse 
burgerij de laatste remmingen wegvallen 
om het Waalse federalistische kamp te 
vervoegen. Zelfs als dit allemaal niet <;»-
beurt, dan nog zal de klaarblijkelijke 
onmacht van de unitaristen om de grote 
problemen een werkelijke oplossing Ie geven 
er in steeds toenemende male toe leiden dat 
vele mensen ernstig aan een oplossing in 
federale zin zullen gaan denken. Dit fcde-
ralizeringsproces voltrekt zich op dil oijen-
blik reeds in de geesten van velen. 

De komende twee maanden zullen ons in 
dit opzicht ongetwijfeld veel leren en mis
schien van historisclie betekenis zijn voor 
de verdere ontwikkeling van het Vlaams-
Waalse vraagstuk. 

En juist in deze cruciale periode houden 
zowel Vlaamse als Waalse federalisten 
massale bijeenkomsten om hun vaste wil 
te manifesteren voor hun volk zelfbestuur 
te verwerven, wat het ook koste en wie ook 
in de weg mag slaan. De Walen betogen op 
S6 mei te Charleroi. Wij houden onze vijfde 
federale landdag op 9 juni te Wemmei. Te 
Wemmei en op 9 juni : symbolischer kan 
het niet, gezien in het licht van wat aan 
het gebeuren is rondom ons. Het is dan 
ook de vanzelfsprekende plicht van elkeen 
die zich in Vlaanderen federalist noemt er 
te helpen zorgen dat deze vijfde federale 
landdag, deze lustrumlanddag, door de 
masstUe deelname «Mt potitiek feit van 
betekenis wordt en een teken te meer aan 
d> wand voor de unitarittische die-hardt. 

P. Marlent. 
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NIET ALLEEN E-3 ... 

De klachten betreffende de 
te trage uitbouw van de in-
frastruktuur in Vlaanderen 
hoeven zich niet te beperken 
tot de E-3, de Antwerpse ha
ven en luchthaven, enz. Er 
eijn nog heel wat andere 
posten; zo bijvoorbeeld de 
openbare werken in het 
Gentse. 

Sinds jaren werd door de 
verschillende regeringen be
loofd dat de haven van Gent 
In 1965 toegankelijk zou zijn 
voor schepen van 50.000 ton. 
Het staat reeds thans als een 
paal boven water dat van 
deze belofte niets in huis zal 
komen. Voor de ringlaan en 
de weg Gent-Zelzate waren in 
1962 reeds 40 miljoen voor-
Eien; ze werden overgedragen 
op de begroting 1963 zonder 
enige formele verbintenis. 

RINGVAART EN KANAAL 

De 38 miljoen, voorzien 
voor de wegen langs de noor-
dersektie van de ringvaart, 
werden van 1963 op 1964 
overgeschreven. De 52 miljoen 
voor de oeverversterking en 
de rechttrekking der Schelde 
zullen evenmin in 1963 ge
bruikt worden. Voor de slui-
zenkompleksen der Ringvaart 
werd weerom een bedrag van 
25 miljoen overgedragen op 
1964. 

Uitstel, steeds maar uitstel! 
Inmiddels worden de miljar
den vergooid aan de fameuze 
helling van Ronquières in het 
kanaal Brussel-Charleroi dat, 
ook volgens de experten, ieder 
jaar van zijn belang inboet. 

Maar het kanaal Brussel-
Charleroi is een Waals kanaal 
en dat van Gent-Terneuzen 
ligt in Vlaanderen... 

Kanaal Gent-Terneuzen : wachten maar ! 

VREEMDE VOOGDIJ 

Naar aanleiding van de 
massale afdankingen in de 
Antwerpse Bell-bedrijven 
werd er reeds gewezen op de 
gevaren van vreemde indus
triële vestigingen in ons land, 
meer speciaal dan in Vlaan
deren. De belangen van het 
Antwerpse Bell-personeel 
werden opgeofferd aan Bell-
belangen in andere landen. 

Dit trof de meeste waarne
mers des te onaangenamer 
daar Bell een van de oudere 
buitenlandse vestigingen in 
ons land is, waarvan kon ver
ondersteld worden dat zij to 
taal was opgegaan in ons so
ciaal en ekonomisch klimaat. 
Het ontwaken uit deze illuzie 
was des te pijnlijker. 

Wanneer men dan vast
stelt hoe — met de gretigheid 
van kinderen die naar speel

goed grijpen — er gejaagd 
wordt op steeds maar nieuwe 
buitenlandse vestigingen, dan 
heeft men redenen te over 
om huiverig te staan voor de 
uiteindelijke gevolgen van de_ 
ze nieuwste vorm van koloni-
zatie. Of is het logisch dat 
talrijke vreemde textielbe
drijven zich komen vestigen 
in Vlaanderen, van oudsher 
textielland bij uitstek ? Is het 
logisch dat de vestiging van 
een Japanse motorrijwielfa-
briek te Aalst met triomfan
telijke bazuinstoten wordt be
groet ? Deze vestiging bete
kent toch de onbelemmerde 
— de beschermde ! — invoer 
van Japanse dumping. 

ONDERONTWIKKELD 

Niet alleen de vestiging van 
vreemde bedrijven herinnert 
ons voortdurend aan het feit 
dat hier in ons land een ver
derfelijke mentaliteit van 
« laat het maar vlotten » op 
•e meest belangrijke gebieden 
'3estaat. Zopas lezen we, dat 
het studie- en werfwerk voor 
ie nieuwe Belgische autosnel-
vegen goeddeels verricht 
wordt door buitenlandse inge
nieurs en door buitenlandse 
studieburelen. Franse en A-
nerikaanse ingenieursbure
len, ingenieurs van de meest 
verschillende nationaliteiten 
komen hier staatsopdrachten 
uitvoeren omdat de perso
neelsbezetting van onze open
bare werken tegen de situa
tie niet is opgewassen. 

Dergelijke vaststellingen 
werpen een schril ligt op on
ze mogelijkheden in het Eu
ropa van morgen. Gebrek 
aan verbeelding en zakelijke ' 
durf, gebrek aan een ge
schoold ©n politiek-onafhan'- -
keiijk ambtenarenkader, ge
brek aan technisch kunnen 
en aanpassingsvermogen : 
zoveel zware hypotheken te 
meer op de toekomst van dit 
bekrompen, politiek-verziekt 
land. 

Vlaanderen moet resoluut 
weg uit die verstikkende af-
mosfeer ! 

BETOGING 

UNIVERSITEIT 
De studentenbetoging voor 

een universiteit te Antwerpen 
kende de belangstelling van 
de grote dagen : honderden 
studenten trokken — vaak 
voorzien van zeer geestige 
teksten op borden en span
doeken — door de stad. 

Burgemeester Craeybeckx 
— eens te meer « kennelijk » 
— sloeg alle records inzake 
verbale bondigheid en 
krachtdadigheid tijdens zijn 
toespraak. Dhr. J. Van Over-
straeten, voorzitter VTB-VAB, 
parafrazeerde het beroemde 
woord van Antwerpens bur
gemeester : « Antwerpen laat 
Brussel niet los; dit lijkt mij 
al te vaak de angstige kreet 
van een onmondig kind dat 
de hand van de Brusselse 
goevernante niet los durft la
ten ». 

Het is inderdaad ijdel te 
hopen op de welwillendheid 
van de voogden. Antwerpen 
moet andere en hogere ambi
ties hebben, waardig aan de 
grote Vlaamse metropool. 

OORLOG TE LEUVEN 
Het nieuwe eisenprogram

ma van de fransdolle Acap-
sul-professoren aan de Leu
vense universiteit — volledig 
franstalig pre-universitair 
onderwijs te Leuven — dreigt 
de taaioorlog in de imiversi-
teitsstad kort voor het einde 
van het akademisch jaar weer 
in volle hevigheid te doen op
laaien. Op het ogenblik dat 
we dit schrijven, hebben de 
Vlaamse studenten een beto
ging aangekondigd en schij
nen de Walen te willen sta
ken. 

Met de "ongelooflijke aan
matiging van de Acapsul — 
nog altijd niet tot zwijgen ge
bracht door de hogere geeste
lijke overheid! — maakt Leu
ven de laatste tijd in Vlaan
deren wel een zeer slechte 
beurt. Het feit dat de Vla
mingen, niet helemaal ten 
onrechte, in de zaak van de 
Antwerpse imiversiteit het 
veto van de hogere geestelijke 
overheid en de «zorg om 

Leuven » menen te ontwaren, 
verbetert de situatie wel nJeti 

De katolieke universlteil 
wint er helemaal niets mee, 
zich voortdurend in opspraak 
te laten brengen door haar 
fransdolle professoren. Wei 
integendeel; zulks lijkt ons 
de zekerste weg naar de vet-
wezenlijking van de h a r t e -
kreet der Vlaamse lovanlen-* 
ses : Walen buiten ! 

KOTBAAS 

Bij de haantjes-voorufï 
van de Acapsul behoort pro-* 
fessor Maizin, België's ver
troetelde en bevoorrechte 
« kankerspecialist », temmer 
van een onafzienbaar ratten-s 
heer in de akademische klU 
nieken en kotbaas van prins 
Alexander. 

De koninklijke vader en 
prinselijke moeder van Ale
xander zijn wel zeer slechf 
ge'inspireerd geweest toen ze 
hun kunstminnende zoon te 
Leuven toevertrouwden aan 
professor Maizin. Of moeten 
we besluiten dat fransdolle 
professoren per definitie de 
koninklijke voorkeur genie^ 
ten ? 

JEUGDHEEM 

Met de inhuldiging verle
den zondag van het jeugd-
heem « Were di » heeft de 
Vlaams _ nationale jeugd te 
Antwerpen een beslissende 
organizatorische stap vooruit 
gezet. 

De Blauwvoetvendels heb
ben nu een prachtig eigen 
tehuis, een nieuwe burcht 
van Vlaams leven te Antwer
pen. 

De inwijdingsplechtigheid 
werd bijgewoond door heel 
wat sympatizanten : bewijs 
te meer dat de Vlaams - n a * 
tionale jeugdbeweging zich 
opnieuw in heel wat belang
stelling mag verheugen. 

Moge deze nieuwe stap In 
de uitbouw der jeugdbewe
ging tevens een mijlpaal 
worden op de weg naar de 
eenheid der Vlaams - nat io
nale jeugd in heel Vlaande
ren. 

Op 30 april 1963 verscheen in het Staats-
hlad de wel op de K.M.S. (Koninklijhe 
iluntschouwburg te Brussel). 

De K.M.S. is een Brusselse en halfkosmo-
polilische instelling waarvan de Vlamingen 
weinig jair-play mogen verwachten ten 
opzichte van de Nederlandse hultuurpolitiek 
^ Vlaanderen en in de wereld. 

Toch ii het belangrijk te weten dat de 

legde tekst stond de beurtregeling niet in 
de Franse tekst, doch slechts in de Neder
landse, waar ze uit een voorontwerp was 
blijven hangen zonder als zodanig veel 
kans te maken in het huidig Belgisch 
klimaat. 

Indien men - zo zonder het te merken -
op de twee uiteenlopende teksten had 
gestemd, was het duidelijk dat de Vlamin-

kleine feiten 
grote gevolgen 
beheerraad van de parastatale dienst, die 
de Brusselse Muntschouwburg overneemt, 
paritair t» samengesteld uit Vlamingen en 
Walen met voorzitter en ondervoorzitter 
wm de ene en andere taalrol. Dat is op 
tichzelf geen grote nieuwigheid meer. 
Belangrijker is evenwel dat er ook een 
beurtrol wordt ingevoerd : om de twee jaar 
'U de voorzitter een Vlaming of een Waal. 
Dit is een belangrijke innovatie in het 
Belgisch publiek recht Er zijn geen voor
baanden bekend. 

Hoe is dat gebeurd ? Een hele geschiede
nis op zichzelf ; een kleinigheid, doeh waard 
•m Ie weten. In de ann de Knmer voorge-

gen (traditie- getrouw en door beroep op de 
minst verreikende tekst) in de beheerraad 
van de KMS tot de rol van adjunklen, mee
lopers en jaknikkers herleid zouden gebleven 
zijn. Te meer omdat Brussel 6 en Brabant 
2 van de 18 beheerraadsleden blijven aan
duiden, waartegen volksvertegenwoordiger 
D. Deconinck terecht amendementen 
indiende. 

Bij ordemolie heeft onze volksvertegen
woordiger bij de beliandeling in de Kamer 
het woord gevraagd voor verzending der 
teksten naar de commissie, ze in overeen
stemming te brengen door toevoeging van 
« d (oiir de rólc » in de Fron'^r /c/i'tf en 

tevens om een reeks andere amendementen 
te doen bespreken. Hij leverde aldus het 
bewijs dat het interessant kan zijn, netelige 
wetteksten in de twee talen te ontleden en 
zelfs munt te slaan uit de slordigheid van 
de Ministers, die ditmaal tegen hun ver
wachting in de duimen moesten leggen. 

De Kamervoorzitter weigerde, op dit ver
zoek bij ordemotie in te gaan, maar was 
niettemin de hele voormiddag in gesprek 
met de twee ministers die blijkbaar met de 
zaak verlegen zaten ; hij beëindigde de 
behandeling tenslotte toch met verwijzing 
naar de Commissie. 

Noch de Raad van State, noch de senaat 
in commissie of in algemene vergadering, 
noch de kamercommissie hadden de tcgen-
slrijdigheid in de teksten gemerkt. 

Eens zover met de kwestie, durfde men 
uit eerlijke schaamte niet anders dan de 
bedoelde woorden aan de Franse tekst toe
voegen, liever dan over die éne kwestie een 
openbaar debat aan te gaan, waaraan ook 
de publieke opinie zou deelgenomen hebben. 

De kamercommissie, de ministers en ook 
de senaatsvoorzitter, die eveneens werd 
geraadpleegd, hebben zich dan op de verst 
reikende tekst verenigd voor de definitieve 
stemming. Ze hadden vooral haast en wil
den een nieuw debat vermijden. 

Zo heeft een louter technisch slop waarin 
de wetgever zich bevond, voor gevolg gehad 
dat een gans nieuw revolutionnair beginsel 
in de Belgische wet werd ingevoerd zonder 
dat men er zich goed bewust van was : het 
beginsel van de beurtrol in een beheerin-
stelling en dit dat nog in een vroegere 
Brusselse instelling De Raad van State, zo
als we die kennen zou, indien hij het 
probleem opgemerkt had, ongetwijfeld niets 
onverlet gelaten hebben om dit revolulion-
nnh- br'g'ntel in het licht te stellen en de 

Kamers er voor te waarschuwen (zoals h^ 
dit deed met het begrip taalgrens, dat hij 
heeft geweerd uit de wel op de taalgrens-
afbakening). 

Het beginsel van de beurtrol in openbare 
instellingen te Brussel betekent een belang
rijke stap waarvan we nog lang niet alle 
gevolgen overzien. Op dit ogenblik zitten 
we immers op nationaal vlak nog steedi 
in het slop van de adjunkten en vertalers 
(iO % Vlaamse ambtenaren in de eerst& 
categorie en hoeveel aan de top zelf ? I). 
Wat denkt men van een wettekst waarbij 
de burgemeester van Brussel en van de 
andere Brusselse gemeenten om de zes jaar 
een Vlaming of Franstalige moet zijn of 
waarbij er parallele Vlaamse en Waalse 
bevolkingsregisters en kiezerslijsten zouden 
worden ingevoerd met gebeurlijk paritaire 
gemeenteraden ? 

Onze Brusselse volksvertegenwoordiger 
heeft ook voorgesteld dat de leden van de 
beheerraad van de KMS in 't vervolg op 
dubbele lijsten, in een geest van Vlaams-
Waalse kulturele autonomie, zouden voor
gedragen worden door de Vlaamse en 
Waalse kultuurraden van zohaast die opge
richt zouden zijn, teneinde aldus de Brus
selse invloed in te perken. Dit was evenwel 
vruchteloos. 

Men ziet niellemin dat ook de wetgevende 
inspanningen bij wijze van amendementen 
hun nut kunnen hebben, hoe ondankbaar 
dit ook moge zijn. Het beginsel van de 
beurtrol is daar een sprekend bewijs voor., 
Natuurlijk is dit in de pers niet tot uiting 
gekomen. De radio had het geval niettemin 
belangrijk genoeg gevonden om er in zijn 
beperkte berichtgeving naar te verwijzen. 
De bladen bleven liever over deze netelige 
kwestie zwijgen of liadden er de draagwijdte 
niet van begrepen. 
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m Hc ben reeds 6 9 Jaar. ï e d e r e « i zal b e g y p e n 
iUit ik niet altijd de funkties kan bekleden die 
&. t hans ui toefen in de partij en in de s taat ». 
M e t deze woorden , u i tgesproken ten over
s t aan van een delegatie fabrieksarbeiders in 
liet Kremlin , heeft Kroesjtsjev enkele dagen 
g l e d e n het s tar tsein gegeven voor een s tor t -
^ o e d v a n wilde k o m m e n t a r e n en veronder
stel l ingen in de Wes te rse pers . H e t verder 
aanbl i jven v a n Kroesjtsjev leek voor velen 
me teen uitgesloten : reeds pri jkte de foto van 
Frol Kozlov op de t i telpagina 's , toen bekend 
werd dat deze « kroonpr ins » aan een ernst i
ge ha r tkwaa l leed. Geen nood : de redakties 
lieten zich niet in verlegenheid brengen en 
b rach ten een lijstje van een tiental kan
didaat -opvolgers . 

sche Af rika-politl«fc, ket ver
zaken aan de militaire bazis 
Kuba, de verkeerde bereke
ningen op het gebied van de 
landbouwpolitiek, enz. Wan
neer Kroesjtsjev zich werke
lijk van de macht zou ont
doen, zou hem stellig niet de 
kans geboden worden om in 
de één of andere datsja aan 
de Zwarte Zee zijn mémoires 
te schrijven : hem stond inte
gendeel een ketterproces te 
wachten, met een beschuldi
gingsakte in naam van het 
ware Marx-Leninisme. 

En dan : Kroesjtsjev heeft 
op zovele gebieden een nieuwe 
koers ingeluid, heeft zo vaak 
blijk gegeven van persoonlij
ke voor- en afkeur, dat het 
ondenkbaar is hem vrijwillig 

verandering in het kremlin ? 
Al deze kommentaren, 

blijkbaar geschreven met 
behulp van de magische kris
tallen bol of desnoods van 
koffiedik, gaan voorbij aan 
een keihard feit : het is on
voorstelbaar dat Kroesjtsjev, 
ondanks zijn 69 jaar blijk
baar nog in het bezit van al 
zijn kracht, vrijwillig afstand 
zou doen van de macht of van 
een deel der macht. De ver
onderstelling van het vrijwil
lig verzaken kan slechts ge
maakt worden door wie zich 
hoegenaamd geen rekenschap 
geeft — of wenst te geven — 
van de oorsprong van alle 
macht in de Sovj et-Unie. 

Want deze Sovj et-Unie is 
toch nog steeds — ondanks de 
liberalizerende tendensen — 
een diktatuur. En de top van 
de diktatuur bereikt men 
slechts na een machtsstrijd, 
die gevoerd wordt met intr i 
ges, taktische sluwheid, uit
schakeling der konkurrentie 
en aanwending van alle 
machtsmiddelen. Zo en niet 

anders is Kroesjtsjev aan de 
top gekomen : nadat hij zich 
onder Stalin in gunstige stel
ling had geplaatst door kri
tiekloze dienst aan het stalis-
me o.m. bij de uitzuiveringen 
in de Oekraïne, schakelde hij 
— met geweld of met list — 
achtereenvolgens Beria, Ma-
lenkow, Kaganowitsj, Boelga-
nin, Zjoekov en talloze ande
ren uit. 

Wanneer men op deze wij
ze de top heeft bereikt, kan 
men niet straffeloos aan de 
macht verzaken ! 

Des te minder, omdat — en 
dit is niet alleen een ver
schijnsel in de diktaturen ! — 
het front der persoonlijke te
genstellingen dadelijk ver
sterkt wordt door ideologische 
tegenstellingen. Wanneer de 
hond Kroesjtsjev zijn tanden 
verliest, zijn er dadelijk vol
doende stokken voorhanden 
om hem de definitieve mep te 
geven : de tegenstelling tus
sen Moskou en Peking, de 
mislukkingen van de Russi

te zien verzaken aan de ge
trokken en nog niet voltooide 
lijn. 

Om al deze redenen lijkt 
het ons uitgesloten dat 
Kroesjtsjev ook maar een 
deel van zijn macht vrijwil
lig zou afstaan. 

Daarmee echter is aller
minst een verklaring gevon
den voor de woorden die hij 
in het Kremlin uitsprak en 
die het startsignaal voor de 
pronostieken werden. Bij het 
zoeken naar een dergelijke 
verklaring dient men voor
eerst aandacht te besteden 
aan de woordkeuze van 
Kroesjtsjev zelf : « de funk-
ties die ik thans uitoefen in 
de partij en in de s taa t» . Zo
als bekend, is Kroesjtsjev zo
wel eerste sekretaris van de 
partij als minister-prezident 
van de Sovjet-Unie De twee
de funktie is totaal onderge
schikt : in Rusland, waar de 
partij de s taat beheerst, is de 
algemene partij sekretaris de 
eerste man. Het behoort tot 

de mogelijkheden dat 
Kroesjtsjev zou verzaken aan 
het minister-prezidentschap, 
funktie die hij zou toever
trouwen aan iemand uit zijn 

flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen -

• Muzikale p r o p a g a n d a 

De platenfirma « Deutsche 
Vogue » gooide enhele dagen gele
den een plaat op de markt luaaiop 
de « Schaumbürger Hofsanger » 
de kandidatuur van Erhard voor 
de opvolging van Adenauer steun
den met volgende tekst : « Lasst 
doch mal den Dicken ran, lasst 
ihn zeigen was er kann ; solang 
noch die Zigarre glühl, solang 
gehl es uns gut ». 

• Bijverdienste 

Op aanwijzing van de britse 
koningin werd sedert geruime 
tijd aan iedere jarige soldaat die 
de wacht aan het Buckinghampa-
leis optrok, een sigarettendoos in 
de vorm van een wachthuisje ge
schonken. 

De koningin heeft thans beslo
ten dat dit geschenk niet meer 
zal worden overhandigd . bijde
handse Guards verkochten de 
wachthuisjes, als souvenir aan 
toeristen. 

• Spook-Chinezen 

VijfUg miljoen Chinezen zijn 
spoorloos verdwenen. Terwijl 
Peking tot nog toe steeds gewag 
had gemaakt van een chinees be
volkingscijfer van 650 miljoen 
zielen, sprak het partijblad « Jen 
Min Jih Pao » thans opeens van 
600 miljoen Chinezen. Westelijke 
deskundigen zijn het er echter 
over eens dat er 700 miljoen Chi
nezen zi}n._ 

• Citaat 

« Ik speel piano in alle landen 
ter wereld, met twee uitzonde
ringen echter : Tibet is me Ie 
hoog en Duitsland te laag ». (De 
amerikaanse pianist Arüiur Ru
binstein). 

• Adsjoebei op reis 

Adsjoebei, Kroesjisjcv-schoonzoon 
en hoofdredakteur van de Izveslia, 
wiens bezoeken aan de V.S. en 
aan Italië lonende propaganda-
nummerljes bleken, zou thans een 
bezoek aan West-Duitsland wil
len brengen. Russische joeinalis-
ten hebben bij Duitse kollega's 
hun voelhorens opgestoken om de 
mogelijkheid te onderzoeken dat 
Adsjoebei door de officiële West-
duilse persbond zou worden uil
genodigd. 

• Cas t ro solvabel 

Ondanks herhaald aandiingen 
heeft het Internationaal Monetair 
Fohds steeds geweigerd, Kuba uit 
de ledenlijst van het fonds te 
sluiten. Deze weigering heeft 
minder met principes dan met 
finantiën te maken : Castro waakt 
er zorgvuldig over dat de inte
resten op een 25-milj oen-dollar
lening, die het IMF destijds aan 
Batista toestond, tijdig worden 
betaald. Uitsluiting van Kuba zou 
voor het IMF waarschijnlijk het 
verlies der lening meebrengen. 

• O p pensioen ? 

« Doorgaans welingelichte krin
gen » te Parijs beweren dat de 
Gaulle aan vertrouwden zou heb
ben meegedeeld, zich in 1965 niet 
opnieuw kandidaat te stellen voor 
het prezidenlschap doch op pen
sioen te gaan op 75-jarige leeftijd. 
Ui] zou echter eerst nog een ver
kiezingskampanje ten gunste van 
zijn door hemzelf uitgekozen op
volger willen meemaken. 

m Citaat 

« Wie in Engeland op een be
paald gebied canière wil maken, 
moet zo weinig mogelijk van de 
zaak afweten. Engeland schat de 
amateur hoger dan de prof ». 
(De britse humorist G. Mikes). 

B Mislukkingen 

De Amerikaanse geheime dien
sten menen te mogen bevestigen 
dal de Sovjet-Unie dit jaar drie 
inislukkingen op het gebied van 
de ruimtevaart heeft moeten 

boeken. Twee ervan werden nooit 
toegegeven door Moskou. Een 
laket slaagde er niet in, haar 
baan rond de aarde te verlaten; 
een andere raket viel neer in de 
Slille Oceaan ; tenslotte schoot de 
maansonde Loenik 4 aan haar 
doel voorbij. 

E Sovjet-kapital isme 
De Russische Volksbank te Lon

den hee't haar omzet gedurende 
de laatste jaren praktisch weten te 
verdubbelen. De netto-winst steeg 

tot 63 miljoen mark. Desondanks 
moesten de aandeelhouders 
Sovjetbanken en handclsorganiza-
ties - vrede nemen met een onge
wijzigd dividend van IS %. 

B Nederland verwacht 

12 miljoenste inwoner . 
De bevolking van Nederland 

vermeerderde in 1962 met 168.000 
inwoners (tegen 165.000 in 1961). 
Wel was het geboorteoverschot in 
1962 lager dan in 1961, doch de 
immigratie bracht een hoger ves
tigingsoverschot. 

Rekening houdend met de ge
middelde maandelijkse toename 
kan worden verwacht dat het in
wonersaantal in oktober 1963 de 
12 miljoen zal overschrijden. 

B Beeldenstorm in Afrika 
In iVyassaland zullen twee stand

beelden van David Livingstone, 
met de grond worden gelijkge
maakt, omdat « hij helemaal niets 
heeft ontdekt ». 

« Deze plaatsen zijn reeds voor
dat Livingstone kwam door onze 
voorouders ontdekt », aldus deelde 
een regeringswoordvoerder mede. 

B Naar een n ieuw Korea ? 
Veertig Zuidvieinamese soldaten 

en een Amerikaanse sergant zijn 
gesneuveld, toen hun bataljon in 
het oerwoud i50 \Hometer ten 
noordoosten van Sai^^n door 800 
guerillastrijór» van de Vielcong 
werd mfervallfn. 

Wordt Zuid-Vietnam een nieuw 
Korea ? 

omgeving. Er is voor een der-, 
gelijke omwisseling een pre
cedent : de chinese leider 
Mao Tse Toeng deed met veel 
plichtplegingen afstand van 
de funktie van prezident, ter
wijl hij echter als partijchef 
toch steviger dan ooit da 
touwtjes in handen hield. Ea 
er is voor de omwisseling a l 
tijd een reden : door het mi
nister-prezidentschap toe te 
vertrouwen aan iemand uit 
eigen kring, v e r g r o o l i 
Kroesjtsjev de macht van zijn 
groep en zijn aanhang. 

Maar ook deze omwisseling 
lijkt ons zeer hypotetisch. 
Het komt ons voor da t 
Kroesjtsjev met zijn verkla
ring in het Kremlin heeft 
willen bereiken wat anderen 
met dergelijke verklaringen 
elders hebben trachten te be
reiken : de dreiging met ont
slag is uiteindelijk bedoeld als 
taktische zet om de eigen 
macht te versterken. Want 
wat is voor die macht nut t i 
ger dan het koor der oprecht-
of kwasi-ontstelde omgeving 
die het refrein « dat moogt 
ge niet doen » aanheft ? 

Dat Kroesjtsjev o.i. er niel 
aan denkt, zijn verdere da
gen te slijten met een vislijn-
tje in de hand aan de oever 
van de Dnjestr of Dnjepr, 
blijkt o.m. uit de zorg waar-
nee hij de laatste één-mei-
Jeesten ensceneerde. Het is 
toch wel duidelijk dat de een 
jaar geleden nog verraden 
Castro daar veel meer als 
pion dan als eregast fungeer
de Als pion namelijk in de 
strijd tegen de « chinezen > in 
China en elders. Als pion in 
een schaakspel dat halverwe
ge is en dat door de hoofd
speler zeker niet zal worden 
opgegeven. Wat de Kremlinn-
logen ook mogen schrijven en 
beweren ! 

tvo 
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De ouwe heer Bot is een achtenwaardig man. 
Deze achtenwaardigheid wordt — naast zijn 
grijze haren — onderstreept door een 
voorvaders schoolmeesterbrilletje, waardoor 
hij de wereld en de krant inkijkt. Ouwe heer 
Bot houdt, samen met zijn vrouw, een klein 
herbergje op de hoge Scheldedijk in het dorp
je Bath, dat hoop en al vijftig huizen en een 
tweehonderd vijftig inwoners telt. Het is een 
klein huizeke, dat ((Scheldezicht», waar 
slechts palingvissers, bootslieden, boeren en 
enkele toeristen (over het algemeen zeilers 
die hun weg weten) komen. De koperen 
deurkrukken zijn altijd even mooi gepoetst, 
het uitzicht op de stroom, de schorren landen 
en de voorbij glijdende schepen is er in elk 
seizoen meer dan genietenswaard. 

Er Is echter meer : vanuit 
de gelagzaal kijkt men uit 
over 't grootste scheepskerk-
hof en over het moeilijkste 
doorvaartpunt van de Wes-
terschelde : het nauw van 
Bath, de broekspijp in de 
stroom die de Antwerpse ha-
ven-mensen al heel wat 
hoofdbrekens heeft gekost 
en nog zal kosten. 

• Turks bad. 

Wij kregen enkele vissers 
naar ons tafeltje geloodsd. Ze 
hadden zoeven een zaterdag
se biljaltpartij, waarbij meer 
scheepstermen worden ge
bruikt dan er op een schip 
gebezigd worden, beëindigd. 
Wij vroegen hoeveel schepen 
hier reeds vastgelopen waren, 
sinds de jongste oorlog : « Da 

was en later terug boven 
kwam door het verschuiven 
van de zandplaten. Elke 
wandplaat is een drijvend li
chaam: «wandelen doen die», 
dat is het woord. Ze halen het 
verhaal op van de « Esso Bel
gium » die vastliep, met ze
ventien sleepboten moest 
vlot getrokken worden en na
dien terug aan de grond liep, 
op dezelfde plaats waar hij 
vastgezeten had. 

Het waarom van de talrij
ke ongevallen bij Bath heeft 
verschillende oorzaken. De 
Schelde is hier weliswaar zeer 
breed, maar de vaargeul moet 
zich door een enge opening 
tussen de verschillende zand
platen (o.m. die van Saef tin-
ge en de- Ballastplaat en de 
Marlemantse plaat) door-
wringen. Bovendien maakt 

bath: 

door de nederlanden 

• • • Ü 

andere kant komt. Dit bete
kent praktisch stuurloosheid. 
Daarbij komt ook nog dat in 
de « Westketel » een drempel 
zit, waarbij de kielen van gro
te tankers als het ware de 
grond schuren. 

• Ze redden het niet. 
Om een idee te krijgen van 

de sterke stroming, weze ver
meld dat die hier soms tot 16 
kilometers per uur haalt. 
Trouwens verlegt deze stroom 
zich herhaaldelijk; dit ge
beurde nog onlangs doordat 
een Fins schip in de Schaar 
van de Noord verging en 
dwars over de geul ging lig
gen. Een en ander (o.m. het 
tragische gebeuren met de 

De Schelde is een stroom die in 'de geschie
denis van de Nederlanden een grote rol heeft ge
speeld en nog speelt. Hij is een Nederlandse 
stroom, innig verbonden met het leven van de men
sen die op zijn oevers wonen en die hij gedurende 
eeuwen voorspoed en geluk, wel en wee heeft ge
bracht. Deze stroom, zo dikwijls bezongen door on
ze grootste dichters en schrijvers, is tegelijkertijd 
een bron van poëzie, van nijverheids-welvaart, van 
toeristische schoonheid, van avonturen... Onze re-
dakteur heeft in een speurtocht langs deze natuur
lijke waterweg, die alle delen van Vlaanderen en 
van de Nederlanden, door willekeurige staatsgren
zen van elkaar gescheiden, met elkaar verbindt, een 
reeks reportages geschreven die alle schakeringen 
van het leven van de mensen die aan zijn boorden 
leven beschrijven : het leven « aan de oever van de 
Schelde ». 

enige poort voor antwerpen 
kenne me nie meer bijhou-
we » zei er een, die zijn klak 
achterover geschoven had 
wegens het zware nadenken. 
Het moeten er toch reeds een 
kleine honderd geweest zijn, 
want de mannen kwamen (na 
zwaarwichtig rekenen) tot de 
slotsom dat er minstens vijf 
grote oceaanboten per jaar 
aan de grond liepen. « Wij 
noemen het hier Turks bath 
(of bad als men wil), vanwe
ge de talrijke Turkse schepen 
die hier reeds vastgelopen en 
vergaan zijn ». Het blijkt dat 
er inderdaad tijdens de voor
bije jaren niet minder dan 
vier Turken aan de grond 
voeren en dat twee ervan ver
gingen. Ze zitten naar namen 
te zoeken en naar nationali
teiten : vier Turken, twee 
Grieken, een Italiaan, een 
Engelsman, een Duitser. Zij 
kunnen het niet bijhouden, 
maar het zijn er vele die daar 
In die heksenketel aan hun 
eind gekomen zijn... 

• Sterke verhalen. 

De mannen dronken wat 
pinten, zij geraakten in vuur, 
zij vertelden van de gruwelij
ke momenten toen de Mira-
flores verging en de herberg 
omgeschapen werd in een 
nood-hospitaal. Zij vertellen 
van een wrak dat eerst volle
dig onder water verdwenen 

zij ter hoogte van Bath een 
bijna haakse bocht, waarin 
zeer moeilijk te manoevreren 
valt. De meeste aanvaringen 
of strandingen gebeuren ech
ter tijdens de springvloeden, 
om de veertien dagen, bij vol
le of nieuwe maan. De stroom 
is dan het sterkst, er ont
staan boven- en onderstro
mingen, o.m. door de tij uit 
de «Schaar van de Noord». 
Dit brengt met zich dat het 
roer gegrepen wordt door een 
stroming die van een geheel 

Miraflores) deed de bevoegde 
overheid er toe besluiten één
richtingsverkeer in voege te 
brengen : schepen die de 
vloed of de eb mee hebben, 
krijgen daarbij voorrang. 

<; Wat gaat er volgens U 
gebeuren, wanneer Antwer
pen nog grotere tankers naar 
de haven wil brengen ?» 
vroegen wij de wijsgerige en 
Schelde-kennende lieden. 
Het antwoord was eigenlijk 
zeer eenvoudig : Antwerpen, 
dat nu bezig is zijn haven te 

moderniseren, zou er eerst en 
vooral dienen voor te zorgen 
dat de toegangsweg naar die 
haven gemoderniseerd wordt. 
« Zo as het nou gaat redde ze 
het niet» zeiden de vissers 
met zware hoofdrimpels en 
onder het uitblazen van ware 
rookwalmen uit zelfgedraaide 
sigaretten. « Ze zuigen hier 
het zand op en gooien het 
ginder in de «Appelzak» 
weer weg, zo kunnen ze bezig 
blijven, dat is water scheppen 
met een tenen mand». «De 

r^-r <.^^ij^.7-^ss. ^jA^i&i-iii.--^ ^M-vi^^ ^1>W^ >.T ĵĵ %^tf.^fcy. 

Gehavende schepen in nauw va n Bath zijn geen zeldzaamheid. 

Beige zouwen hun dijke eer«8 
moeten versterken, wij heb
ben er geen zaake mee, maar 
ik schrok toen ik die wering 
zag toen ik eens in Doel 
kwam » De mannen begonnen 
toen hun gemoed te luchten 
over het feit dat België niet 
toestaat, het onmetelijke 
schorrenland van Saaftinge 
(rechtover Bath) in te dijken, 
hoewel er zelfs bij de grotQ 
overstroming van 53 geen wa
ter op een groot gedeelte van 
deze vruchtbare wildernis 
kwam. 

• Jutters worden niet rijk. 
Wij keken naar een scheeps-

wrak dat daar rechtover in 
de Bathse bocht aan de grond 
zit en waarnaast talrijke 
kleine bergingsschepen ver
ankerd lagen. Het is een 
Turks schip dat vijf jaar ge
leden verging. « Hij zit op 16 
meter water » verzekerde ons 
een van de beide vissers. Het 
is een schip van 10.000 ton, 
geladen met stukgoed, waar
onder zelfs bier, melk, siga
retten en onderdelen voor 
machines. Men vermoedt dat 
nog één derde van de lading 
intakt zal zijn. De boot, di« 
aan bakboord een gat van 
17 meter breedte vertoont, 
wordtthans gelost. Men heeft 
er eerst een enorme hoop 
zand moeten uitpompen. De 

(vervolg blz. 9); 
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per bus naar 
Vlaamse school 

3ere dag pendelen schooljongens vanuit de 
Voerstreek naar Tongeren om aldaar hun 
studies in het Nederlands te kunnen doen. 
In de Voérstreek is er namelijk geen middel
baar onderwijs en was men tot voor kort 
aangewezen op Wezet (Vise) en andere 
Waalse steden. Tot voor kort, want sinds '61 
bolt de schoolbus op de weg naar de Vlaam-» 
ae school. 

Heï is geen gemakkelijke 
^arwei geweest om dit « ver-
<voer > tot stand te brengen. 
In het begin, toen men 28 
leerlingen had, die naar 
Tongeren wensten te gaan, 
werden al de kosten gedra
gen door de vriendenkring 
van de Tongerse scholen, ge
steund en gespijsd door voor
aanstaande mensen uit de 
Voerstreek als Dr Nijssens 
en dhr Bofé die schoolhoofd 
Is te Moelingen. 

Van staatswege verkreeg 
men steun voor de leerlin
gen die de officiële scholen 
bezoeken : 350 F per kilome-
,ter en per kind. Voor hen die 
vrij onderwijs genieten, 
kwam er niets... Nochtans 
worden alle leerlingen zon

der onderscheid met de 
schoolbus meegenomen. 

Dit bracht natuurlijk hoge 
onkosten met zich, maar het 
is dank zij de steun van 
mensen uit Vlaanderen dat 
deze gedekt konden worden. 

Volksuniemensen, Vlaamse 
dagbladen en kultuurvereni-
gingen storten regelmatig 
hun bijdrage. 

B Veel geld nodig. 
Voor het schooljaar 62-63 

is het aantal reizigers opge
lopen tot 41, terwijl er ook 
13 leerlingen uit de Voer
streek als kostganger in 
Tongerse scholen verblijven. 
Dit jaar zal er dus veel geld 
nodig zijn, Daarom heeft 
men vanuit de Voerstreek 
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duikers kunnen slechts vier 
uren per dag werken : twee 
per tij, één vóór en één uur 
na de vloed of de eb. 

«Of er hier nogal wat te 
'Jutten viel ? ». Dat was een 
vraag die de mannen argwa
nend deed opkijken. «Daar 
motte jullie maar niet te veel 
over schrijve ! ». In ieder ge
val kregen wij toch een klein 
.tipje van de geheimzinnige 
sluier die het juttersbedrijf 
omgeeft, opgelicht. Zohaast 
er een schip zinkt wordt er 
door de Nederlandse over
heidsdiensten een zwarte 
plakkaat op de dijk aange
bracht, waarop in officiële 
termen te lezen staat dat het 
schip als wrak geregistreerd 
werd en dat alles wat ervan 
aandrijft moet aangegeven 
worden « Nou dan late we 
het zogezegd maar ligge hé, 
je krijgt er toch niks voor, 
voor al dat gezeul met die 
aangedreven voorwerpen ». 

Men krijgt wel iets, vijf en 
dertig gulden namelijk, maar 
dan moet het strandgoed aan 

de binnenkant van de dijk 
gevonden worden en dat ge
beurt nog niet zo vaak ! On
der de gewone dingen die er • 
te Bath aanspoelen bevinden 
zich meestal olievaten, al dan 
niet gevuld, en vooral wrak-
hout. Wanneer dit niet meer 
dan een meter lengte heeft, 
mag het vrijelijk gejut wor
den. Er drijven ook wel eens 
andere zaken op de Schelde. 
In de schorren'spoelde eens 
een halfgevulde olie-vergaar-
tank van een binnenschip 
aan. Een van onze zegslieden 
bekende, ooit eens het onbe
schrijflijke geluk gehad te 
hebben een krat Deens bier 
op de kop te hebben getikt 
(ze was geledigd voor hij te
rug binnenliep) en een ande
re visser smaakte eens het 
voortreffelijk genoegen een 
halve bak met volle whisky-
flessen binnen te halen. 

Rijk zullen de oeverbewo
ners van het Scheldedorpje 
Bath echter niet worden aan 
de strandjutterij. Meestal zijn 
zij het die, als er gevaar 
heerst, in de bres springen. 
En praktisch iedereen daar 
aan de waterkant kan — hoe
wel zij het als doodgewone 
plicht beschouwen en er het 
zwijgen aan toe doen — er 
prat op gaan in vele gevallen 
de reddende engel te zijn ge
weest. Velen danken hun red
ding uit de heksenketel van 
het «Hondengat» — zoals 
het water vóór Bath wordt 
genoemd — aan de eenvou
dige bewoners van dat kleine 
onooglijke, maar zeer mooie 
dorpke, daar waar Zeeland 
begint. Het land met de trot
se spreuk : «Ik worstel en ik 
blijf boven ». 

S.D.L. 

een oproep gedaan tot alle 
senatoren en volksvertegen
woordigers om een duit in 
het zakje te doen. Op gans 
Vlaanderen wordt trouwens 
een beroep gedaan om te 
steunen. Opvallend is daar
bij dat soms uit de meest 
onverwachte hoek geld komt 
opdagen. Zo zamelde iemand 
die uit West-Vlaanderen 
kwam en een bezoek aan de 
Voerstreek bracht, nadien in 
een klein Westvlaaras dorp-
Ie niet minder dan 3.000 F 
voor de schoolbus in. 

Het is voor Vlaanderen 
een morele verplichting de 
schoolbus in de Voerstreek 
en trouwens gans deze streek 
te helpen. Wij hebben daar 
een aanwezigheidspoUtiek te 
voeren die moet bewijzen dat 
de aanhechting bij Vlaande
ren geen slechte zaak is zo
als de Walen en de Franskil
jons dat jarenlang hebben 
voorgehouden. Deze aanwe
zigheid kan gevoerd worden 
via steun zoals hierboven ge
zegd en ook door het opvoe
ren van het toerisme, Iets 
waarvoor de Voerstreek zich 
uitstekend leent. 

• Kampeerterrein. 
Men heeft thans alles in 

gereedheid gebracht om toe
risten onder te brengen. Zo 
werd te Moelingen pas een 
kampeerterrein geopend. Het 
Is vlakbij de Berwinne gele
gen aan de voet van een ho
ge heuvel, temidden van 
fruitbomen. De bruisende en 
schuimende rivier loopt er 

door en voedt er, na eerst 
een waterval gevormd te 
hebben, een grote vijver 
waarin forellen zullen ge
kweekt worden ten gebruike 
van de kampeerders. Ook te 
Teuven is er een uiterst mooi 
gelegen terrein voor tenten 
en campingwagens. 

De terreinen behoren toe 
aan Vlaamsgezinden en kun
nen dus ten zeerste aantae-

».In de Voerstreek.» 

volen worden, Allerlei Inlich.* 
tingen kunnen trouwens ver-i 
kregen worden bij de uitba
ter van « Hof de Voer », de 
heer Jef Ernst, die zowel 
voor overnachting in kamers 
kan zorg dragen als voor ge
leide uitstappen in de Voer-
streek (o.m. naar de forellen-
kwekerijen waarover wfj 
reeds een bijdrage brach
ten). SJ3 11. 

eendracht 
Te Antwerpen ging zondag de première door van een nieuwe 
film over de Tweede Mars op Brussel. In de zaal « Elckerlyc » 
waren een 400 V.V.B.-leden aanwezig toen de h. Hoyaux, de 
voorzitter van de afdeling Berchem het inleidend woord sprak 
en de twee sprekers voorstelde nl. de h. Roosens, algemeen 
sekretaris van het Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens, 
en de h. Daels, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging. 

Niemand kan op dit ogen-
'blik scherper en juister de 
diagnose stellen van het pro
bleem Brussel, het Vlaamse 
probleem bij uitstek, dan de 
bekwame sekretaris van het 
Vlaams Aktiekomitee. Hij 
deed het zondag te Antwerpen 
eens te meer. Wat wij vooral 
onthouden uit zijn toespraak 
is de dringende (en dreigen
de) waarschuwing die hij 
richtte tot de regering en 
haar meerderheid. Zo gij het 
aandurft de totaal onaan
vaardbare taalontwerpen 2 
en drie in het parlement tot 
wet te maken dan gaat gij 
een avontuur tegemoet, aldus 
de h. Roosens, dat uw zo dier
bare eenheid wel eens zeer 
duur zou te staan komen. En 
ik wik mijn woorden wanneer 
ik dat zeg. 

Na hem handelde de h. 
Daels voornamelijk over de 
term t pragmatische federa-

lizering» die na het jongste 
V.V.B.-kongres bij een aantal 
Vlaamsgezinden kritiek heeft 
uitgelokt. Men heeft ons ver
keerd begrepen, aldus de 
voorzitter v. d. V.V.B., wan
neer men het voorstelt als 
zouden wij op onze federalis
tische stellingname van vorig 
jaar zijn tèruggekrabbeld. De 
V.V.B, heeft niets van haar 
federalistisch doel verloo
chend. Zij heeft zich op haar 
jongste kongres echter niet 
zozeer bezig gehouden met de 
vraag hoe de voor Vlaan
deren beste federale vorm er 
moet uitzien: wel heeft zij 
een poging gedaan om de 
etappen aan te duiden die 
uiteindelijk het doel in ons 
bereik moeten brengen. 

De h. Daels richtte zich dan 
tot de Vlamingen die de VVB-
houdingen kritiseerden. 

Zelfs al verschillen wij als 
flaminganten onderling over 

bepaalde punten van mening, 
aldus d%.h. Daels, laat ons dan 
toch in elk geval het onmo
gelijke doen om het Vlaamse 
eenheidsfront dat reeds zulke 
mooie resultaten opleverde, in 
stand te houden. Dat is Juist. 

De Vlaamse eendracht mag 
inderdaad niet verbroken 
worden, door niemand ! De 
V.V.B. heeft haar eigen spe
cifieke taak te vervullen, het 
Vlaams Aktiekomitee even
eens en de Volksunie op het 
politieke vlak niet minder. 

Hun aktieve leden moeten 
het Vlaamse geweten uitma
ken van deze diverse politie
ke Vlaamse strijdgroepen. 

Onderlinge kritiek moeten 
ze vermijden Wenselijk inte
gendeel is regelmatig onder
ling kontakt tussen verant
woordelijke personen en rul-
me gedachtenwisseling, zodat 
meningsverschillen kunnen 
opgedoekt worden vooraleer 
ze enige afmeting krijgen. 

Gebeurt dit niet, dan moe
ten wij beleven dat mensen 
gaan juichen die nu precies 
niet altijd kunnen beschouwd 
worden als eerlijke broeders 
In de strijd voor de Vlaamse 
ontvoogding. 
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Bij onze beschouwingen rond het verschijnen van het 
eerste deel van de « Geschiedenis v a n de Vlaamse Ge
dachte )) van Dr. Elias behandelden w e vooral de leid
draad die de au teur volgde in het u i twerken van zijn 
opzet . W e beloofden nader terug te komen op de inhoud 
v a n dit deel « De grondslagen van de nieuwe tijd (1 780-
l l830) ». W e beklemtoonden reeds hoe de schrijver, die 
zich de beperking stelde vooral na te gaan in het kader 
van welke geestelijke s t romingen en van welke gedachten 
de Vlaamse beweging zich zou ontwikkelen, dit eerste 
deel ruimer heeft opgevat . Hij schildert ons de hele 
baaierd af van tegenstrijdige mogeli jkheden, die s taa tkun
dig in 1830 zouden gekonsolideerd worden in de ver-
franste, centralistische Belgische staat, bedding waar in de 
aangroeiende s t room van Vlaamse bewus tword ing zich 
zou moeten bewegen. 

UITGEHOLDE HOEKSTEEN 
is het bijna ondoenbaar zulk 
werk als dit van Dr. Elias tot 
zijn recht te doen komen in 
een samenvatting van enkele 
lijnen. De talloze tussenti
tels alleen reeds in dit be
perkte hoofdstuk « Het sa-
menhorigheidsgevoel en na-

1780-1814 en devlaamse gedachte 

Waar onder invloed van 
wijsgerige stelsels a^s van 
J.J. Rousseau en vooral de 
Duitse filosoof J.G. Herder 
het nationaal bewustzijn van 
gemeenschaps - bewustzijn 
ontwikkelde tot een staats
leer, wordt deze leer de ba
sis voor het optreden van 
vele volkeren, uitmondend in 
een « -isme *, het nationa
lisme. Waar vooral Herder 
als een van de meest ken
merkende eigenschappen 
van deze gemeenschappen 
ï— de naties — hun taal had 
genoemd, bleek dat in 1814 
.de samenvoeging van de 
Verenigde Provincies met de 
vroegere Oostenrijkse Neder
landen een mislukking werd. 
Oppervlakkig gezien kregen 
we hier nochtans een poli
tieke uitwerking van deze fi
losofische opvattingen. De 
bouwsteen van de Zuidelijke 
Nederlanden in deze kon-
struktie bleek spoedig een 
uitgeholde hoeksteen te zijn. 

De Brabantse revolutie van 
1789 tegen de politiek van 
Jozef II in onze gewesten zag 
allerlei krachten aan het 
werk die, naargelang de voe
dingsbodem die de latere po
litieke Europese gebeurtenis-

BERTELSMANN 
BOEKENGILDE 

de grootste boekengilde 
ter wereld, 

offreert U voor slechts 

e o P PER MAAND 
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Katalogus op aanvraag 

BERTELSMANN-LESERING 
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sen zou verschaffen, konden 
gaan overheersen op de an
dere krachten en zelf ook 
een interne ' evolutie onder
daan. Onder leiding van het 
Brabantse kerngebied was de 
« Federatie van de Belgische 
staten » zoals het revolutie
resultaat uiteindelijk zou he
ten, een conglomeraat van 
partikularistische gewesten 
waar de traditionalisten de 
overhand hadden. Nationale 
opvattingen, zoa's ze door 
Herder waren ontwikkeld en 
lijk we ze terug vinden in 
het latere Vlaamse en Waal
se bewustzijn, waren niet 
aanwezig. Uit een massa fei
tenmateriaal stelt de schrij
ver telkens een prachtige 
sintese op, waarbij hij voor 
het Vlaamse land besluit; 
« In het Dietse deel van Zuid-
Nederland leeft geen bewust
zijn van een eigen volksbe
staan. Alleen de elementen 
hiervan zijn, door de natuur 
zelf sedert eeuwen gegeven, 
aanwezig : de taal en hier
door ook een sterkere diffe
rentiatie met Frankrijk dan 
in het Waalse land. Dit speelt 
vooralsnog geen rol dit is 
geen politieke kracht ». 

« Politiekmakend » zal de 
houding zijn die m.en aan
neemt tegen de beginselen 
van de Franse revolutie, be
ginselen die — nog voor dat 
ze door de Franse troepen 
hier worden opgelegd — in 
de jonge Belgische federatie 
een scherpe strijd deden ont
branden tussen de traditio
nalisten (aanhangers van 
Van der Noot) en de demo-
kraten (Vonckisten). Meer 
nog dan de vertaler de geest 
van een werk kan verraden. 

TWEE BELANGRIJKE BOEKEN 

«JORIS VAN SEVEREN EN DE NEDERLANDEN» door 
Luc Delafortrie verschijnt op 20 mei en schetst in 272 
bladzijden de geestelijke ontwikkelingsgang van de 
Dode van Abbekerke. Verlucht met onuitgegeven foto's 
ea handschriften. Een afzonderlijk deel behandelt de 
eigentijdse problematiek. 
Intekenprijs : 125 F ingenaaid; 165 F ingebonden. Men 
kan nu reeds intekenen. 

«JEROOM LEURIDAN - RECHT EN TROUW» door 
H.-J. Demoen brengt eindelijk de lang-verwachte biogra
fie die zal verschijnen op 28 juli, 18 jaar na de dood. In 
een afzonderlijk hoofdstuk behandelt Arthur De Bruyne: 
Jeroom Leuridan in het parlement. Het wordt een boek 
van ruim 400 bladzijden met 100 foto's en dokumenten. 

^De voorintekenprijs bedraagt 200 F ingenaaid en 300 F 
Ingebonden. Na 1 juli wordt de prijs 250 en 350 F. Men 
kan nu reeds intekenen 

I Alle intekeningen door storting van het bedrag op P.R. nr 
113.63.85 van Oranje-uitgaven, Rijksweg 22, Zulte-aan-
' de-Leie. 

tionaal bewustzijn in de cri
sisjaren 1789-1794 » doen 
vermoeden hoe diepgaand 
dit onderzoek van de talloze 
bronnen is geweest. Enkele 
van die titels : « Het karak
ter van de Brabantse om
wenteling », « de betekenis 
van de nationale eenheidbe-
naming », « Dietse land en 
Waalse land », « de afwezig
heid van vo.ksbewuste tegen
stellingen », « de partijtwis
ten », « een Franse partij? >, 
enz. 

Zoals we de Vonckisten, die 
met hun progressieve opvat
tingen de legers van de Fran
se revolutie als bevrijders 
onthaalden, bezwaarlijk 
Franse irredentisten kunnen 
noemen, moet ook m de vol
gende periode de Boerenkrijg 
niet gezien als « de speci
fieke reaktie van een Vlaams 
volksbewustzijn in de bete
kenis die dit woord in de 
Vlaamse Beweging zal kr i j 
gen », hoewel deze opstand 
tegen het Franse regime zich 
praktisch uitsluitend in niet-
franstaüge gewesten situeer
de en in die zin ook de onbe
wuste volkse reaktie is tegen 
de vreemdeling, de Frans
man, die praktische belan
gen en godsdienstige waar
den met de voeten trad. Feit 
is dat het Waalse land het 
assimileringsproces met 
Frankrijk heel wat sneller 
zag voltrekken. 

Die nieuwe situatie van 
een staat die, volgens de Ja-
cobijnse opvatting zijn een
heid ook wilde smeden door 

een eenheid van taal tot 
stand te brengen, kon echter 
voor het Vlaamse gedeelte 
van de ingelijfde gewesten 
dodelijk worden, uitgehold 
als het reeds was in zijn na 
tionale weerbaarheid door de 
verfransing van het leidende 
apparaat in de Oostenrijkse 
periode en van de « nouvelle 
vague » op dat gebied die ook 
de Vlaamse burgerij had aan
getast. Terwijl anderzijds de 
« sfeer » — ook op taalkundig 
gebied — die in andere lan
den steeds feller reageerde 
tegen die Franse mode-golf, 
bij ons slechts schuchter was 
begonnen met mensen als 
een Verlooy, werden op de 
schuchtere reakties, waaruit 
ook in onze streken wellicht 
een liberaai-nat.iona'e stro
ming had kunnen ontstaan, 
door de Franse bezetting 
een domper gezet. « Het 
werd de doorbraak van de 
dijken » zoals schrijver dit 
zegt. Wat er was overgeble
ven of terug begon aan 
Vlaams taalkundig leven, 
wat er als gevoel van « an
ders-zijn dan de buren » nog 
sterk leefde voor de Franse 
bezetting werd, zij het dan 
niet uitgeroeid — toch zeer 
sterk aangevreten door een 
bewuste poging tot assimila
tie ingezet onder de republiek 
en konsekwent doorgetrok
ken onder het Napoleontisch 
bewind : beginnend met het 
Frans als enige taal voor 
wetten en besluiten, voor het 
gerecht, het onderwijs van 
enige betekenis, over maat 
regelen tot het franse uit
zicht van steden en dorpen, 
versmachten en verbod van 
Nederlands toneelleven, cen
suur op publikaties, werd het 
bijna onmogelijk nog een 
Nederlands boek uit te ge
ven. Dit regime op taalge
bied in een rijk dat door de 
overwinningen van Napoleon 
bestendigd scheen, moest bij 
een volk dat op dit gebied 
eerder een amorfe massa 
leek, nefasö zijn. 

De kulturele anneksatie 
van de brede bovenlagen was 
gelukt, bevorderd als ze was 
door de « taalgemeenschap » 

in Wallonië, door de verfran
sing in taal en denken bij de 
hogere burgerij in gans het 
land. Maar tot een volledige 
opslorping zijn deze krachten 
niet voldoende geweest, noch 
in het Waalse, noch in het 
Vlaamse land. In 1814 was 
België op een beslissend 
keerpunt gekomen. Indien de 
anneksatie nog een genera
tie langer had geduurd, zou
den de Franse krachten niet 
meer kunnen gekeerd zijn. 
Een bevolking zonder natio
naal bewustzijn was de alge
mene samenvatting bij de val 
van Napoleon, met kleine 
kernen die — weer m het ka
der van de gebeurtenissen 
van buiten uit — in staat 
waren om een beslissende 
rol te gaan spelen in de ver
dere evolutie. 

Voor Wil'em I, die van de 
mogendheden de opdracht, 
de Nederlanden te vormen, 
kreeg was een van die ker
nen de groep van verfranste 
intellectuelen, geldbezitters 
en oud-militairen : de kiem 
waaruit de scheuring van 
1830 zou groeien. Geneutrali
seerd door de nederlaag van 
Napoleon zou zij de groep 
worden die, met de steun van 
tegenstanders van Willem I 
a^s Mgr. de Broglie, de tegen
stelling Holland - « België > 
zou doen aanspitsen. De 
schrijver merkt op dat voor 
deze groep staatkundig alles 
beter leek dan het gevaar te 
I t^en in de « Hollandse > 
s taat vernederlandst te wor
den. Niet - historisch is on
ze opmerking bij dit alles 
dat, gezien hun machtsposi
tie en gezien het gebruik dat 
ze er zouden van maken te 
gen Willem I, deze laatste 
een onvergeeflijke flater be
ging door de macht van die 
groep niet te breken toen hij 
in 1814 geestelijk down was : 
namelijk door hen een epu-
ratie te bezorgen naar het 
model van de uit Londen te 
rugkerende Belgische rege
ring in 1944. Over de periode 
1814-1830 handelen we in 
een volgende bijdrage. 

W. Luyten. 
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HET UUR DER 
STOUTE 

WAARHEDEN 

De tijd dat men in zoete tradi-
tioaele euforie nationale feesten 
en 1 mei-feesten zonder bedenkin
gen op elkaar liet volgen is voor
bij. 

Het een mei-feest is in verschil
lende kringen het ogenblik gewor
den van bezinning op de situatie. 
Heel wat taboes vallen daarbij 
weg sinds een brutale openhartig
heid is doorgedrongen in kringen 
waar vroeger elke kritiek onder de 
korenmaat werd gehouden. 

RAAK 
Het kulturele blad van de kos

telijke arbeidersbeweging stelt in 
verband met de zaak van de Bell-
afdankingen de vraag naar de 
struktuur van ons ekonomlsch le
ven op nationaal en sociaal ge
bied. 

« Maar de recente afdankingen. 
in de Antwerpse afdeling van het 
Amerikaanse « Bell »-concem doen 
er ons meer en meer bewust van 
worden dat de arbeidersstrijd bij-
lange niet is uitgestreden. 

Als een pennetrek in het verre 
Amerika tientallen arbeidei-s uit 
het bedrijf kan zetten waar ze zo
vele Jaren van hun leven hebben 
gewerkt om mede van het bedrijf 
te maken wat het nu Is, dan is er 
Iets fundamenteels verkeerd. De 
structuur waarin zxDdefs mogelijk 
Is, Is rot. Een mei en Rerum No-
varum 1963 moeten het uitgangs
punt worden van een vernieuwde 
inzet om ook dat te wijzigen. » 

Le Peuple 
Tepen de problemen in eigem 

rangen aangesmeten, wringt voor-
dtter Collard zich aalglad tussen 
het federalisme van zijn Waalse 
partijgenoten en het unitarisme 
vao de « nationale socialisten » 

nit Vlaams-België. Het blijven 
meestal frazen. 

« Is het wijs, bijvoorbeeld, als 
« federalisten » en « unitaristen » 
tegen elkaar in het strijdperk tre
den ? Dan wanneer het toch dui
delijk is, eensdeels, dat de over
dreven gecentraliseerde Belgische 
structuren moeten worden aange
past aan de gewestelijke werke
lijkheden en, anderdeels, dat ver
mits het federalisme niet verwe-
zenlijkt>aar is, er mogelijkheden 
bestaan die van aard zijn oplos
singen te bereiken waardoor alle 
belangen kuimen worden be
schermd en waarmee alle mensen 
van goede wil zich akkoord kun
nen verklaren ? 

Sommige socialisten noemen 
zichzelf « links » en zij decreteren 
dat de anderen « rechts » zijn. 
Welke betekenis kunnen deze 
woorden hebben, in een land waar
in de krachten van de arbeidende 
klasse machtig georganiseerd zijn 
en waar de socialistische actie 
zich noodzakelijkerwijze inschrijft 
binnen het raatn van een parle
mentaire democratie waaraan, 
naar ik geloof, geen enkele socia
list voorstelt te verzaken ? 

LINKS 
Gaf in zijn 1 mei-nummer een 

voorpagina die tot in het scherpste 
detail de ziekte van het Iwurgeois-
socialisme blootlegde. 

« Er wordt een militaire politiek 
gevoerd die noch met onze kon-
gresbesluiten noch met onze anti-
militaristische gezindheid overeen
stemt : de müitaire budgetten 
stijgen voortdurend, de Belgische 
luchtmaicht'werd • met-atoombom
menwerpers uitgerust, atoomuit
rusting wordt op ons grondgebied 
opgestapeld, wij zuilen aan de 
NAVO-kernmacht deelnemen. 

Van actie van de partij voor 
haar eigen programma is geen 
spraak meer. De straktuurhervor-
mingen zijn begraven, alleen de 
« verwezenlijkingen » van de rege
ring worden opgehemeld 

Moet men er zich dan over ver
wonderen dat de spanningen tus
sen Walen en Vlamingen, tussen 
linksen en rechtsen, tussen leiding 
en basismilitanten, tussen voor-

Antwerpse immobiliëngroep 
zoekt als herbelegging 

GRONDEN TE KOPEN 
(Bouw-Landbouw-Industrle of verkave-
lingsgronden) 
Prijsklasse van 1 tot 5 miljoen. 

Aanbiedingen onder letters S.V. aan redaktie «Volksunie» 
die doorzendt. 

standers van het socialistisch pro
gramma en opportunisten die 
slechts wensen in de regering te 
zitten, met de dag in scherpte toe
nemen ? » 

Prof. Gerio kant zich ook in het 
blad van de « Jonge Turken » van 
het Vlaamse socialisme tegen het 
unitarisme. In zijn verdediging 
van het federalisme blijft hij even 
konsekwent als toen hij Indertijd 
met Willem Elsschot een van de 
weinige linksen in V.aanderen 
was, die de Bormsexecutie een la
ge gerechtelijke moord noemde. 

« In het unitaire België zullen 
de Vlaamse vernedermgen en je
remiades nooit ophouden. Dertig 
Jaar geleden dachten vele politici, 
voldaan over hun werk, dat de 
nieuwe taalwetgeving ailes had ge
regeld. Ze kwamen bedrogen uit. 
De Gilsonse wetgeving van 1963, 
gebaseerd op een strak unitaris
me, zal evenmin de zaken kunnen 
regelen. 

Het evenwicht op taalgebied, de 
taaigelijkheid in België en vooral 
gezonde taaitoestanden te Brussel 
zijn slechts mogelijk in een fede
raal regime, dat in zijn struktuur 
het iDestaan der twee gemeenschap
pen erkent. 

Het idiote unitarisme, dat be
antwoordde aan de belangen der 
franskiljonse bourgeoisie van 1830 
heeft afgedaan, al tracht het zich 
door allerlei konst- en vliegwerk 
te overleven. Er moet een einde 
gesteld worden aan het oude en 
gewilde misverstand : er zijn en
kel Belgen en hun eenheidstaal is 
het Prans. 

Er moet een nieuw huwelijks-
contract worden opgesteld tussen 
Vlamingen en Walen, anders zal 
het huwelijk uiteenvallen. » 

La Wallonië 
Is als Waals federalistisch blad 

volledig akkoord met het feit dat 
de Jong Socialisten een eigen 
Vlaams Kongres willen houden. 

« De Heer Wijninckx legde hier
over de volgende knallende verkla
ring af : « Zoals de MPW dit doet 
is het nu onze t»eurt om een Kon
gres te houden. De socialistische 
partij ondergaat te veel de beve
len van de Walen en Brusse.aars. 
Wij zijn dit « vertaald socialisme 
beu en als jonge Vlaamse socialis
ten willen wij tegenwoordig zijn 
in de Vlaamse kulturele strijd ». 
Akkoord (zegt la Wallonië) behal
ve voor dat vertaald socialisme. 
Want iedereen weet dat sinds en
kele jaren de Vlaamse socialisten 
een overwegende invloed uitoefe
nen op de leiding van de partij. 
Dat legt trouwens uit dat Josse 
Van Eynde de grote man geworden 
Is, die we wel kennen. » 

Wij begrijpen dat voor Walen 
een Josse Van Eynde als Vlaming 
doorgaat, hier wordt hij echter 
spijtig genoeg ook niet aanvaard. 
Dat lijkt al bij al fel op een we
derzijds huwelijksbedrog met als 
resultaat een nergens erkende 
bastaard. 

VOLKSGAZ 
Publiceert de resultaten van een 

studie te Gent van een reeks ge
leerden over de samenhang tussen 
de sociale positie en de lichame
lijke kenmerken in Vlaanderen. 

Na de verschillende sociae groepen 
onderzocht men de groep van de 
franssprekende Vlamingen. 

« Uit het onderzoek kwam te
vens naar voren dat de Fransspre
kende Vlamingen een bijzondere 
groep vormen. Deze categorie is 
omzeggens de meest afwijkende, 
althans voor wat de algemene 
volksstructuur van Vlaanderen be
treft. Zij vertonen een buitenge
wone lengte-ontwikkeling en een 
kleine bieedte-ontwikkeUng, m.a.w. 
zij zijn groot en mager. Hun er-
treme positie wordt nog onderlijnd 
door hun slapheid in spieren. » 

Voor de taalkundigen ligt hier 
ook een terrein te onderzoeken, of 
vandaar misschien de uitdrukking 

overheidsdiensten, waarvan de 
concentratie te Brussel met de dag 
erger wordt. » 

Standaard 
In de Vrije Tribune geeft Dr. 

Van Haegendoren scherpe be
schouwingen over het onderricbt 
van de tweede taal in Vlaanderen 
en Wallonië. 

Ofwel blijven de twee groepen in 
een unitaire staat eikaars taal 
aanleren als tweede taal, ofwel 
als de Wa'.en Engels verkiezen 
moet Vlaanderen ook die weg opi 

•Anders blijven wij de knecht van 
de meester. 

spiegel 

FRANSSPREKENDE VLAMINGEN ZON

DERLINGE GROEP 

HET IS NIET VET 

MAAR ZE HEBBEN HET HOOG OP 

[(RASSENLEER IN VOLKSGAZËT)' 

.J 
komt in Vlaanderen « een smalle 
garde » voor zulke langwerpige fi
guren. Feit is dat die fransldljons 
zo W3,t altijd onze « gardiens » ge
speeld hebben. 

Volksmacht 
Het blad van het ACW zegt in 

verband met het Vlaams ekono
mlsch Kongres dat Lode De Raet 
zich zou verheugd hebben als hij 
die honderden Vlaamse ekonomis-
ten zo vergaderd zl»g.Ze moeten 
echter « Vlaamse » ekonomisten 
blijven en geen gearriveerde staats-
ruivers of holdingskoelies. 

« Er is echter een voorwaarde, 
namelijk deze dat onze economis
ten als uitgangspxmt voor hxin we
tenschappelijk werk, in de aller
eerste plaats, de noden van hun 
eigen volk blijven voor ogen hou
den, de specifieke noden van on
ze Vlaamse gewesten in hun ge
heel, m het raam wel te verstaan 
van de Belgische en van de Eu
ropese economie. » 

Overdreven optimisme is nog 
niet gewettigd, leert ons de studie 
van Prof. Coetsier. 

« Wij brengen te weinig univer
sitair gediplomeerden op en deze 
die wij opbrengen vonden dan 
nog geen werk in eigen gewest. Op 
elke zes Vlaamse afgestudeerden 
zaa er altijd een zijn die werk 
moet gaan zoeken in Brabant at, 
beter gezegd, te Brussea. En dit 
percent is zeker Iel beneden de 
werkelijkheid indien men rekening 
houdt met de betrekkingen In de 

(( Les adjoints-bilingues. Les tafc», > 
ducteurs des Idees gauloiseS pour 
les pays nordiques. » 

« In geen geval mogen wij heï 
beginsel opgeven dat beide kultUc 
ren gelijkwaardig dienen behan
deld te worden « in rechte en in 
feite ». 

Indien men het tweede-taalpn-
derricht In Vlaanderen versterkt 
(tweetaligheid bestaat niet, Wdl 
kennis van een tweede taal) en de 
Franstalige Brusselaars en Walen 
blijven Nederlandsonkundig, bete
kent zulks dat wij a!s de knechten 
de taal van de meesters moeten le
ren. De sociaal-ekonomische druk 
is hier van een groter belang dan 
wettelijke verplichting. 

Ofwel komt de oplossing in uni
tair Belgisch verband tot stand en 
dan hebben wij rekening te hour 
den met de wil van de Walen 
d.w.z. de absolute homogeniteit 
van de kultuurgebieden en de ela 
tot feitelijke gelijkheid. In uni
tair verband hebben wij ons te 
verzetten tegen een feitelijk ver
schillende regeling ten voordel* 
van de francofonen. 

Ofwel wil men verschillende < ^ 
lossingen voor Vlaanderen en voor 
Wallonië maar dan moet men kon
sekwent zijn en hiet federa'isme 
aanvaarden » 

Gelukkig hebben wij in de Stan
daard af en toe een Vrije tribiine 
en een Scrutator, anders hadden 
wij ze al lang buitengesmeten. 

Dr. Van Haegendoren is iemand 
die zonder bruisend en ruysend 
verbalisme Vlaams radikaal door

denkt. Walter Luyten. 

,gfederale 
O lu r i l 

reDERALISME; 
C I O OPLOSSINO 
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n 
L D L O P ZOLDER 

Zoals iedere lezer voldoende weet 
fs Louis De Lenldecker de prezen-
falor van « Schallen op zolder », 
liet programma over echte oj ver
meende Uunslschatlen. Zijn voor
ganger in deze sliel was Jan Kuy-
pers. Maar waarschijnlijk omdat 
de BRT van oordeel was dat een 
hecljc stijl en slanding in de 
Vlaamse TV niet op zijn plaats 
fcon zijn, heeft men voor een paar 
maand beroep gedaan op de on-
volpiezen LDL van de Standaard-
groep. Geen van onze zeldzaarn 
wordende haren dat er aan denkt 
mehtcr deze aanstelling iels anders 
t« zoeken dan het streven van de 
KtT om steeds maar beter en 
êleeds maar nog beter Ie doen ! 

De gevolgen lieten dan ook ni^'t 
tp zich wachten. Reeds de eerste 
IDL-uitzending toonde de rich
ting aan waar men met bel;wa-
me spoed en met hel Schatten-
programma heenwou : naar de 
markt ! Het beetje slijl en stai\-
ding van vroeger is onderweg 
natuurlijk totaal verloren gegaan, 
zodal niemand zieh nog illuzies 
han maken over de plaats waai 
toe uiteindelijk gaan belanden. 

Dat hel Schallen-programma 
0»it nog eens tot het peil van ih 
laatste aflevering zou zijn gedaald, 
wie had hel vroeger kunnen den-
hen.? Ondertussen is hei gebeurd i 
toe eigenaar van de « scJial » is zo 
goed als van geen tel meer, iie 
mogelijke waarde van de vond-^t 
p« de lUstorisehe of artislieke uit
leg totaal aan hel verdringen. 
' Voor de rest konden wij ons 
vorige week donderdag niet ont
doen van de indruk da ' LDL niet 

zozeer van een (schallen)-zolder 
kivajn, maar veeleer van een 
(bier)-kcliler ! 

C I N E M A V E R I T E 
{ndien we on-i niet al te zeer 

vergissen ivas het voiige tccek, 
tijdens « rilnitribunc », de eersle 
maal dal de Vlaamse TV een avond 
heeft gewijd aan wat genoemd 
wordt «- Cinéma I érilé ». liet eki-
periment ivas interessant en we 
hebben er geboeid naar zillen 
kijken. Veel meer geboeid dan bv 
naar hel tweede deel van hel pio-
gramma (u La punilion » ran 
Jean Roueli), on^dul liel leven 
geen spel is en « La punilion /> 
wel. 

Dal hclfl.enl echter nog niet 
dat ive onvoui waardelijk in de 
handen hlappen voor dat filmen 
van argeloze burgers en burgeres
sen. Dat sisteem geeft natuurlijk 
verra<isendc reznllalen en de hijt,rr 
voor zijn 'l 1 -toeviel bcli\ 'I ei ii l 
zijn prelje aan Maar crgew: :it ei 
lueh een fout in hel licle gei al. en 
dit zowel'bij de cineast als bij de 
kijker zelf. l oor de eersle is In l 
zeer de vraag of hij qeen zah'-n 
doil die initschien wel niet sli'f-
ictlihihil, fout zijn, maar die 
dun tocli ongeschieven tvell.'ii 

over het hoofd zien. Bij de kijl.-r 
achteraf is het de vraag of zijn 
belangstelling voor het rezultaat 
van deze beeldenjacht niet ergens 
een ongezond randje heeft. De 
lezer (en de lieve lezeres ook, na
tuurlijk) moei over het hele pio-
bleem toch maar eens nadenl;en 

« La punilion », liet tweede deel 
van het programma, juichen ive 
niet toe, hoe techniscJi knap het 
ook gemaaht was. Men praat in
derdaad niet 01 er het leven alsof 
het allemaal eigenlijk toch ni:l 
zoveel belang heeft, hoogstens ge
schikt misschien als ondenveip 
lOüi een jiiailje Waaruit de lezer 
nu niel iliiil,! huefi te besluiten 
dal w'e onszelf altijd zo doodern-
stig opnemen. Mensen die zichzelf 
te pas en ie onpas « au si'rieux o 
nemen, ziin qevnniliilxe lui ! Maar 
aan alles i^ een giiir. en een beetje 
einst is zelfs ui deze lijd misschien 
nog op zijn plaats. Wie weet t 

WIE WEET WAT ? 
'/ondi-r direkt Ie gaan beweren 

dal Wc met de WW W-uitzending 
tot het peil imn het vroegere 
I Sjwar je mee ? n-programma 
afgeaaald zijn, stellen we toch vast 
dat hel langzaam maai zchcr in 
die ricliting gaal. 

De charme van het chanson 
Tijdens de laatste aflevering zingen vier Vlamingen de 
uitzending vol. Deze vier mannensternmen worden ge
volgd door vier vrouwenstemmen : Brigitte Bardot, 
Hildegarde Kneff, Marchand Corinne en Jeanne Mo-
reau. Voor deze radio-bioskoop stemt U af op BRT 1, 
donderdag 16 mei, te 22 u 15'. 

Bloem en Blaam 
Bij de prijsuitreiking van het Festival van de Gouden 
Roos, vorige week vrijdag te Montreux, was het aan 
Anton van Gasteren om aan het publiek mee te delen 
op welke inzending het welwillend oog v. d. pers ge
vallen was. Hij deed dat, als Vlaming, eerst in het 
... Nederlands ! We vinden zoiets eigenlijk maar heel 
gewoon, maar omdat het zo zelden gebeurt kunnen we 
het toch niet onvermeld laten. 
Even vroeger op de avond werd het gala-koncert 
« Musik der Welt », gegeven ten voordele van het Kin
derfonds van de Uniceff, aangekondigd in het Duits, 
het Engels, het Frans, het Spaans en het Italiaans. 
De BRT had dit programma in uitgesteld relais over
genomen en waarschijnlijk in klinkende munt be
taald. Wat zou diezelfde BRT ervan denken om aan de 
Uniceff eens uit te leggen dat er in Belgié ook nog 5 
miljoen nederlandssprekenden wonen ? 

Ooi [laliu loor Fred ! 

DEZE WEEK 
OP VW SCHERM 

ZONDAG 
11.00 tot 1140 • Uitzending van een 
H. Mis — 15 00 : Voor Boer en 
Tuinder : land- en tumbouwmaga-
Bine — 15 30 : Rechtstieekse repor
tage van het Internationaal bad-
Bitntontomooi in Den Haag (Euro-
Visie : overname van de NTS). (1ste 
deel) — 16 00 : Panorama ; de vfeek 
tn beeld — 16 30 : Rechtstreekse re
portage van het Internationaal 
oadmintontcrnooi m Den Haag (2e 
deel) — 17.00 tot 17 20 : Klem, 
klein, kleutertje — 18 40 : De wind
molen : avonturenfilm voor de 
Jeugd — 20 00 : TV-niouws — 
20.20 • Houdt u van show' — 21 20: 
Sportweckend : sportaktuahteiten 
In woord en beeld — 21.50 • Close-
pp van Georges Méliès — 22.35 : 
ÏVeede nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 : 
ppenbaar Kunstbezit, Gerard David 
11460-1523) : De doop van Chiistus 
V— 19 40 : Zoeklicht op de kulturele 
hktualiteit — 19 55 : De Weerman 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : Lon-
lon calling... Joseph likes veal : 
Hoe twintig jaar geleden piloten 
wan de B A F m dramatische om-
•tandigheden kenms maakten met 
mensen van bij ons — 20 55 : « Het 
Britse vorstenhuis» een film van 
Blchard Cawston — 21 30 : Luiz 
Bonfa : optreden van de bekende 
Braziliaanse componist en gitarist 
(opgrenomen programma van de 
NTS/AVRO — 21 45 : Medium : to-
jneel : 22 15 ; Tweede nieuwsuitzcn-
ÏBlng 

a' DINSDAG 
12.20 tot 13 00 : Koninkhjk bezoek 
Ban Engeland — 14 05 tot 15 15 : 
Bchooltelevisie — 19 00 : Gastpro-
eramma — 19 30 : De Londense 
underground : een gefilmd docu
mentair programma — 19 55 : Sport 
In 't kort — 20 00 : TV-nieuws — 
20 50 • Speelfilm : Ik was de dub
belganger van Monty : oorlogsfilm 
van John Guillermin met John 
Mills, Clifton James, Cecil Parker 
en Marius Góring — 22 30 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
14 05 tot 14 3S • Koninkllik bezoek 

• an Engelana — 17.00 tot 18.15 i 

Kom toch eens knken — 18 15 tot 
18 50 : Schooltelevisie — 19 00 • 
Ripcora . Losgeld : TV-feuilIleton 
(18e afl ) — 19 25 : Teletüalles — 
19 55 • De Wp.prman — 20 00 ; TV-
nieuws — 20 30 . Big Band Conr-ert 
een gefilmd varieteprogram.ma — 
2105 : Petroesika : een ballet van 
Igor Strawinsky — 2140 : Vergeet 
niet te lezen — 22 10 . Tweede 
nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
19 00 • Tienerklanken — 19 25 Pe
nelope m Engeland : de uilzendm" 
voor de vrouw — 19 55 • Sport iii 
't kort — 20 00 • TV-nieuws — 
20 30 : « Het uur der onschuldigen » 
door Siegfried Lenz — 21 45 Een 
konmkliik huis ; een bezoek aan 
Kensington Palace en het London 
Museum — 22 15 • Tweede n-euws-
uitzendmg — 22 25 • Europese kam
pioenschappen jumping te Rome -
Finale (Eurovisie • uitgestelde over
name van de Italiaanbp televisie -
RAI). 

Hel beloofde voiige zondagavond 
nochtans een boeiende aflevciinq 
te worden, vooial omdat er /ci'i-, 
onmiddellijk gestart werd ineL 
een zeer netelig probleem als de 
lassenkwesiie. Het gezond ver
stand haalde liier uileindelijk 
toch ook de bovenhand : het over
grote deel van de 3.000 onder-
iiaagden sprak zieh uit voor de 

viijheid, maar evenzeer tegen de 
domheden I 

Daarmee was alle relief echler 
plots uit het programma verdwe
nen, tenzij misschien tijdens de 
iraag ocer landen- of merken-
jdoegen in de Ronde van Frank-
lijk. Hel nummer van buikspreker 
l'aniel Rémv kennen we reeds 
ii'oord voüi woord uit het hoofd 
(n het ballet Didion zou er mis
schien niet sleclit aan doen wat 
danshes te nemen ' 

Wat voor een schitterende pre-
zenUilor Tony Corsari eigenlijk 
tct'! is «'crci nog eins duidelijk 
aangetoond door het feit dat een 
der handidaten de gelegentieid 
lieeg, J\el .progiamnia van de 
drieland-aklie voor hel scherm te 
komen uitleggen. Al gaan we 
uiteraard met die man akkoord, 
indien Tony Corsari zijn uitzen
ding slci'ig in handen had zou die 
man daartoe geen gelegenheid 
hebben gehad hu, voor ons niet 
gelalen natuurlijk, wij zijn reeds 
lang voorstander van ll.DER zijn 
ivaarheid voor de TV-kamera's... 

We kijken met belangstelling 
uil naar de volgende « TJ'/t' iveet 
wat ? ^>-uilzending. Hopelijk kun
nen ir e onze luoorden over het 
dalende peil van dit programma 
terug opbergen / 

• VRIJDAG 
14 05 tot 15 15 : Sclaool televisie — 
19 00 : Gastprogramma — 19 30 : 
Vedetten uit de dierenwereld « Vo
gels m de Zegge », het natuurreser
vaat te Lichtaart — 19 55 : De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : «Het lied van Gynt» : mu
sical gebasseerd op Ibsens «Peer 
Gynt » — 21.35 : Première — 22 20 . 
Tweede nieuwsuitzending. 

Aanbevolen 
Vlaams Huis 

« Cafe F A L C O N „ 
Verbondstr 57 Antwerpen 

Tel : (03)37 63.35 
u ontmoet er uw vrienden 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt U in 
afspanning 

c( DE K R O O N )) 
O.L.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul B E Q U E T 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

Huizen 
Vlaams Huis Breughel 

Vol. pensioen, maaltijden 
de Smet de Naeyerlaan, 141 
Blankenberge, T 050/41637 

Open gans het jaar 

((Vlaams Huis» K n c k k e 
Kamers - vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
Elisabethl. 10c - T. 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant » 
in het Vlaams Huis 

a P E T E R B E N O I T » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

• ZATERDAG 
17 00 tot 18 15 : Kom toch eens kij
ken wederuitzending van het 
jeugdprogramma van 15 mei — 
19 00 : Religieus progi amma — 
19 30 ; Echo — 19.55 : Sport in 't 
kort — 20.00 : TV-nieuws — 20.20 : 
Margie. TV-feuiUeton met Cynthia 
Pepper (9e afl.) — 20 45 : Reisje 
langs de Rijn, Rijn ,Rijn, dokumen-
taire film van de NTS — 21 15 : 
Speelfilm : De zwarte pijl (Black 
ai row) film met Janet Blair en Le
wis Haywai'd (Engelse versie met 
tweetalige onderschriften) — 22 25: 
Tweede nieuwsuitzending — 22 35 : 
Jubileumzwemfeesten van de G.Z.K. 
(Ie dag) Internationale zwemwed-
•*'• 'fipTi In het Rooigembad te Gent 
mei d^uuicr •--• 11 tt West-Duitsland, 
FrankrUlc Nederiaiia en Be'gié. 

O p doortoch 

bezoekt 

G A S T H O F 

D o d e r 

Stemmig café 

t in de Vlaamse A r d e n n e n 

P A L L I E T E R 
- , Gezellige Bar - Mooie zaal 

U treft er Vlaamse vriejiden. 1 

Dewolfplaats 4 Leupegem bij Oudenaa rde 

F R E D D E B R U Y N E 
Aa Gent-Wevelgem hebben iv« 

hier enkele minder vleiende op
merkingen over Fredje de Bruyne 
neergelikt. Het was toen inder
daad ook erg geweest en wat ge
schreven werd blijft dns geschre
ven. 

Maar dat verplicht ons dan met
een ook kommentaar te leveren 
indien Fred liel eens goed gedaan 
heeft : de waarheid heelt haar 
rctlilen We haasten ons dus om 
hier te vertellen dat de kommen
taar bij de twee.wielerwedslrijden 
van het Ardeens weekend op verre 
nn niet te vergelijken was met 
wat daar tijdens Gcnf-U evelgem 
moest voor doorgaan. Wal Fred de 
Rruyne vertelde raakte deze maal 
wel degelijk kant en wal, en zowel 
icclinisch als taalkundig viel er 
niet zeer veel op aan te mei ken. 
Op die wijze gebraclit zijn sport-
rcporlages een zeer boeiende uit
zending t 

Daarmee staat de kerk dan terug 
te midden van het dorp en kun
nen wij voor deze week een lijn 
tickhen onder deze rubiick. 

Jcb. 

5'federale 
Jlanddayi 

FJEDERALISM E 
C I O ORLOSSIIMQ 

• • 

j NATIONALE | 
I LOTERIJ j 
• • 
• m 

\ REGELMATIGHEID ! [ 
• • : ONPARTIJDIGHEID I E • • • • : INCOGNITO I • 
• • 
• • 

: Trekking van de : 
M m 

i 7de tranche ï 
• • 

• op maandag 27 mei • 
: TE HASSELT 5 

Per Bieljet 100 F 
Per Tiende 11 F 

• 

. J ! 
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ANTWERPEN 

BEÜRNE 
Wij doen een c^roep to t alle le-

<!en en simpatizanten die a a n on-
se maandelijkse kolportages deel 
wensen te nemen, aanwezig te zijn 
op zondag 12 mei 63 te 10 uur 
• t ipt a a n het oude gemeentehuis 
(Cogelsplein) voor de kolportage 
«lie van daar uit naa r Deume-
Noord zal vertrekken. 

Draag door de daad bij tot de 
bloei van de Volksunie-afdeling 
Deurne ! 

Verdere inlichtingen te bekomen 
blJ propagandaverantwoordelijke 
Roland Myin, Juu l Steursstraat 
46, Deume-Centrum. 
Vergadering. 

Op maandag 20 mei 1963 om 20 
wur 30 gaat in het lokaal « Nieuwe 
Oomot », Carnots t raat 60 te Ant
werpen onze tweemaandelijkse le
denvergadering door. 

Dagorde : werkmg en medede
lingen. 

ZOEKERTJ 
Vertegenwoordiger gevraagd 
voor West-Vlaamse ZeteUa-
briek, voor W. en Oost-Vlaand., 
Antwerpen, Henegouwen en 
vocr Noord-Pi-ankrijk. Wagen 
door fabriek ter beschikking 
gesteld. Bestaand klienteel. 
Zeer goed loon. Zeer ruime toe
komstmogelijkheden in ekspan-
sief bedrijf. Eigenhandig 
schrijven naar kantoor Kad 
<lat zal doorzenden. 

Aardbei-, rode bessen, stekelbes-
aendoosjes van 1/2 kg (ook van 
1/4 kg) in kar ton voor aardbeien 
onder glas. Verschillende kwalitei
ten, matige prijzen. Schrijven Kar-
tonnage De Roover, Gelrodesteen-
weg 16, Betekom 

41 

Wie helpt V.V.M.-lid Antwerpen 
bij voorbereiding eksaam van wis
kunde - wetenschappen hogere 
middelbaar. Schr. kantoor blad 
met vermelding van voorwaarden. 

42 

Jonge vrouw voor Vlaamse Her-
bei'g. Bar en Feestzaal gevraagd 
Goede verdienste. Zich wenden 
Gasthof Pallieter Dr. DeWolf-
plaats 4, Leupegem bij Oudenaar
de. 

44 

Vlaams gezelligheid op een 
Vlaams feest ? De zanger Nic Van 
Nmove, Herlinkhovestraat 91 te Ni-
nove (teL 054.326.77) s taa t te uwer 
beschikking. 

Hij brengt zijn eigen orkest mee 
of komt ook zuigen op de tonen 
van het orkest uwer keuze. 

Ervaren akkountantsbediende 
uit het Ani/werpse zoekt bijver
dienste. Perfekt op de hoogte van 
boekhouding en belastingsformall-
teiten, soc. wetten, R.M.Z. specia
liteit bouwbed''ijf. Schrijven kan
toor blad. 

48 

Te Elan ken berge uw ver'of. 
Appartement en kamers met gas-
vuur, modern kontort voor 2, 4 6 
peironen, per dag 8. 15, of 30 da
gen. De Smet de Nayerlaan 84, 
Tel. 050-423 75. 

49 

Wie heeft oude kinderfiets (en) 
op zolder ? Wie helpt groot gezin 
aan k in ie f'ets .' Schrijven kan
toor blad 

50 

Vlaams bedrijf zoekt man. en 
Tiouw. daktilograaf ned.-frans 
voor indiensttreding einde jimi te 
Antwerpen. Schr-ftclnke sollicita
ties vi« kantoor b-ad, 

51 

HEEENTALS 
Zaterdag 25 mei, 3 uur namid

dag, worden aUe V.U.-leden van 
ons arrondissement verwacht op 
onze arrondissementeile kaderdag 
te Herentals. in lokaal < de oude 
Zllm » op de Markt . 

Op deze kaderdag zal de Heer 
E. Slosse. hoofd van de V.U.-stu-
diedienst, het woord voeren Pro
vinciale voorzitter Rudl Van der 
Paal zal ons tevens zijn plannen 
voor de Kempen kenbaar maken. 
Algemene propagandaleider Toon 
Van Overstraeten bespreekt de or
ganisatie en propaganda. 

Dr. Jur . Jo Belmans, kandidaat
volksvertegenwoordiger voor de 
Kempen, zit deze kaderdag voor. 

Nadien debat en vragen stellen, 
die we graag zullen beantwoorden. 

's Avonds gezellig samenzijn 
me t het uitstekend orkestje van 
verleden j aa r ! 

De dames die de namiddagver
gadering niet wensten bij te wo
nen, worden 's avonds gratis af
gehaald. Wie wenst deel te nemen 
a a n het gezamenlijk avondmaal 
schrijve dadelijk in. uiterlijk voor 
20 dezer : Graatakker 142, tel. 
014-421.05, storting van 35 P op 
postrekening van Domien Nijs 
6955.47 me t vermelding kaderdag 
Herentals. 

Alle V.U. leden van gans he t 
arrondissement zijn die dag te 
Herentals ! 
Oproep. 

Wij vragen nog enkele simpati-
santen die bereid zijn aktief mede 
te werken aan de uitbouw van on
ze afdeling. Zich wenden tot : 

De Ridder, Boteraaarbaan 333, 
Deurne (Z). 

Storme Jozef, Verbovenlei 5, 
Deurne (Z). 

Myin Jules, Steursstraat 46, 
Dem-ne ( O . 

Verstrepen, Generaal Sllnge-
neyerlaan 117, Deurne (O). 

Van Hoof, Lakborslei 392, Deur
ne (N). 
Financiële mobilisatie. 

Wij vragen aan al onze simpati-
santen ons te helpen bij de finan-
tiële uitbouw van onze afdeling. 

I n de loop van de volgende twee 
maanden zullen onze mili tanten U 
een bezoek brengen. 

Het is van het allergrootste be
lang dat deze actie met succes be
kroond wordt om he t ons moge
lijk te maken in 1964 evenwaardig 
aan de gemeenteverkiezingen te 
kunnen deelnemen. 

KATELIJNE-WAVER 

Onder voorzitterschap van Ir . 
Renaxd en in aanwezigheid van 
volksvertegenwoordiger De Co-
ninek vergaderden de betrokkenen 
van de onteigeningen te Katelijne-
Waver. Een verder aktieschema 
werd besproken 

De eerste ruimere vergadering 
met film en voordracht door Wim 
Jorissen van de pas gesticht* af
deling van Sint Katelljne Waver 
kende een bevredigende opkomst. 
De grondvesten wedden gelegd 
voor de nieuwe uitbouw in dit 
vooroorlogse nationalistisch lias-
tion, dat ook bij de vorige parle
mentsverkiezingen bijna 20 % le
verde. 

LIER 
De filmavond over Zuid-Afrika 

met voordracht van de Heer Let
ter, kultureel a t taché van Zuid-
Afrika, we 'd een van de best ge
lukte avonden in de reeks voor
drachten van de Vlaamse Kring. 

Een geanimeerd debat achteraf 
deed heel wat misverstanden op
klaren over de apartheid. De in
leider Walter Luyten legde dan 
ook terecht de nadruk op al wat 
ons als Vlamingen moet binden 
aan dat stuk Nederland in Afiika. 

Werftochten. 
De kolportage in Puurs-centrum 

alleen bracht een oogst van meer 
dan 100 verkochte nummers op 
twee uur tijd In Klem-Brabant 
viel ons VUams-nalionale woord 
werkelijk m goede aarde. ' 

Vo'gende keer ook de langs'a-
pers van Willeb'oek op post. 

De pioeg van Lier wordt opge
roepen voor de kolportage te Kes-
sel zaterdagnamiddag 4 mei V'"'--
zamelen in Den Hoorn. 

Zondagvoormiddag 5 mei öp 
ploeg van Nijlen voor de werftocht 

m Koningshooikt. 

MOL 

Na verscheidene huisbezoeken 
en persoonlijke kontakten werd 
verleden vrijdag een eerste V.U.-
bijeenkomst gehouden te Moi. Uit 
de talrijke aanwezigen en belang
stellenden werd een voorlopig 
Volksimiebestuur Mol gevormd. 

Als voorzitter begroeten we de 
heer Carlo Van Eisen, aJs sekreta-
ris de Heer De Sy. Bestuursleden 
de heren Bergmans en Smaers. 

Er werd reeds een propaganda-
ploeg gevormd onder leiding van 
enkele jongeren. 

We wensen afdeling Mol goede 
vaar t en beloven veel steun en me
dewei kmg vanwege he t arr. be-
sbuur. 

Op vrijdag 17 mei a.s. V.U.-mee-
ting In het « Lindenhof », Sint 
Antoniusstraat, 's avonds om 8 uur 
stipt. 

We verwachten een massabe
langstelling . 

Algemene sekretaris Wim Joris
sen en volksvert. Deconinck voeren 
er het woord over zetelaanpassing 
en g'ondwetsherzienlng. 

Arrondissementsvoorzitter Jos 
Van Bruggen behandelt plaatselij
ke en kempische toestanden. 

Deze vergadering woidt voorge
zeten door de voorzitter van afde
ling Turnhout , Paul Van Eyck. 

TURNHOUT 

De laatste weken kolporteerden 
onze propagandaploegen te Mol, 
Geel, Balen, Olmen Herentals, 
Retie, Rijkevorsel en Merksplas en 
verkochten reg). 100. 174, 87, 67, 
106, 47 en 106 nummers. Proficiat, 
en hartelijk dank aan deze onver
moeibare werkers. 

Aanstaande zondag massakol-
portage te Turnhout met mede
werking van onze vrienden ui t 
Schoten en Schilde. Al onze pro
pagandisten zijn op post aanstaan
de zondag om 10 uur op de mark t 
te Turnhout , rechtover het stad
huis I We doen beroep op de ploe
gen uit Geel, Beerse, Vosselaar en 
Dessel opdat ze, zonder onder
scheid, zouden aanwezig zijn. Ver
leden keer verkochten we te Turn
hout 476 nummers. We moeten 
thans de 500 overschrijden ! Wie 
helpt mee ? 

WILLEBROEK 

Bijna 200 aanwizgen waren op-
gekcanen voor de eerste aktiviteit 
van de onlangs gestichte Vlaam
se Kring. Pater Brauns, vinnig als 
steeds, ontwikkelde onder grote 
aandacht zijn onderwerp « Vlaam
se en sociale beweging in Bijbels 
perspektief ». Hartelijke gelukwen
sen voor de stichters van deze 
kring, vooral de onvermoeibare 
Lode Verstrepen. 

Een even hartelijk woord van ge
lukwensen aan onze vrienden van 
de Volksunie Willebroek Theo De 
Block en De Wachter. Bij de so
ciale verkiezingen in de fabriek 
De Smet - De Naeyer werden bel
den gekozen in de ondernemings
raad en dat met het grootste aan
tal voorkeurstemmen. Kenschet
send dat op lijst nr 2 voor de on
dernemingsraad heel wat meer 
stemmen werden gehaald dan op 
dezelfde lijst voor de raad van 
veiligheid. Ook in de arbeiders
middens wo'dt een radikale 
Vlaamse houding steeds meer ge
waardeerd 

BRABANT 
BtiUbSfci. 

Werkgroep Groot-Brussel. 
Op de bijeenkomst van de werk

groep van 2 mei werd beslist dat 
bij al de gemeentebesturen van 
het Brusselse zou aangedrongen 
worden op net stemmen van een 
raadsbes-uit, waarbij net Neder
lands met net Frans als dienst-
taal zou gelijkgesteld worden. 

Het is beschamend dat de « na
tionale a partijen, die over de 
Brusselse gemeenen de plak 
zwaaien zien neerleggen bij het 
verstikken van het Nederlands. 

Weer eens zal het ondei druk 
van de VU zijn dat in Brussel 
nonnale toestanden en bevorde
ringskansen voor Vlamingen wor
den afgedwongen. 

Buiten deze rechtstreekse druk 
Op de politieke machthebbers in de 
gemeentebesturen besloot de werk
groep dat een grondige kuis moest 
gehouden worden in de Augiasstal 
van de Brusselse Trammaatschap
pij . Deze past op haar personeel 
nog middeltjes toe die men voor 
1930 in ons leger met liefde ge
bruikte. Alleen het Frans is er
kend als diensttaal 

Op die manier werkt de verbeu-
temansmachme bij die maatschap
pij ten nadele van haar Vlaamse 
personeelsleden. 

De CVP-ers, BSP-ers en P W -
ers strijken met liefde de hoge di
videnden op, maar maken zich 
niet bezorgd om de rechten van 
het Vlaamse personeel. Ook dat 
zal veranderen dank zij de Volks
unie. Ook bij de Brusselse Tram-
maatschappij moeten zelfs de 
hoogste betrekkingen kunnen tie-
komen worden met examens in 
het Nederlands. 

Volgende bijeenkomst van de 
werkgroep : donderdag 6 juni, te 
19 uur 30 Waltra, Arduinkaai 3 
(naast KVS). 

LEUVEN 
Het bestutir van Volksunieafde

ling Leuven nodigt leden en sim-
pat isanten uit tot het gezellig sa
menzijn op zaterdag 25 mei a.s. te 
8 uur stipt in lokaal « CJristal », 
Parijssta-aat 12 Leuven. Wij ho
pen dat allen he t op prijs ziullen 
stellen te komen genieten van wat 
wl] bieden. 

Bier — drank — klank — leute 
— lekkere hapjes ! 

Alle afdelingen en k e m a i tref
fen van heden af de nodige maat 
regelen om autocars in te leggen 
voor de Landdag te Wemmei en 
een maximale deelname te verze
keren. 

MECHELEN 
VI. Nat. lokaal Opsinjoorke, op 

zaterdag 11-5-63 knalavond ten 
voordele V.N.J. 

Oud en jong welkom. Nieuwe 
dansplaatjes. Begin om 7 uur 30. 

MACHELEN 
Vandaag zaterdag 11 mei geeft 

de afdeling Machelen haar eerste 
feestavond in de zaal « Egmont », 
Dorpsstraat 31 te Machelen Aan
vang t e 20 uur. 

Pieke Puk, de gekende humorist, 
neemt het eerste deel van de 
avond voor zijn rekening met zijn 
suksesrijk programma « Muziek 
uit rommel ». 

Daarna zorgt het orkest « Har
ry Bal » voor r i tme en dans. 

Leden en simpatizanten uit de 
streek zullen hun aanwezigheid 
op dit gezellig samenzijn niet be
klagen. 

SCHAARBEEK 
In memoriam Jef Vatlet. 

Op vrijdag 3 mei hebben talrijke 
leden van de afdeling Schaarbeek 
hun trouw medelid, Jef Vatlet, de 
laatste eer bewezen. Terwijl het 
kerkorgel de « Vlaamse Leeuw » 
speelde, hebben veel aanwezigen 
een t r aan weggeplukt en gedacht 
aan de overledene, die voor ieder
een een toonbeeld was van karak-
teiTastheid, onkreukbaarheid en 
oprechte Vlaamse trouw. In de ge
dachten van hen, die zijn werk 
voortzetten in Schaarbeek s taat 
zijn figuur als een standbeeld. 
Want ook figuurlijk was de recht
lijnige Jef Vatlet een groot man 

Nogmaals biedt he t bestuur van 
de afdeling Schaarbeek aan de fa
milie van de afgestorvene zijn 
diepste leedwezen aan. 
Schaarbeekse Kuituur- en Studie
kring, 

Deze Kring nodigt de Vlamin
gen uit aanwezig te zijn op de 
spreekbeurt over « Gelijkheid te 
Brussel », welke Mr Roosens op 
maandag 13 mei te 20 uur houdt 
In het lokaal « Amltié », Liedts-
p'ein 35. 

Na de spreekbeurt gefilmde ak-
tuallteiten over de incidenten aan 
de H Geestkerk te Antwerpen en 
over de Mars op Brussel. 

Een avond, die niemand mag 
missen. 

VILVOORDE 
Verkoop van het blad. 

Op zondag 13 mei bijeenkomst 
te 9 tnif achter de KVS of te 9 
uur 30 aan de kerk van Koningaio-
Vilvoorde. Een t«teijke deelneming 
is ten zeerste gewenst 

IIM BURG 
BKEE 

Op vrijdag 31 mei a.s. zal een 
openbare vooriichtlngsvergiadering 
gehouden worden in de zaa) van 
Café Cambrinus, Markt, Bree. 
Aanvang 20 uur. 

Sprekers : Drs. Joris Degraeva^ 
provincieraadslid van de V.U., Hi». 
go Telen, Toon Van Overstraeten^ 
algemeen propagandaleider. 

Dit te een zeer belsmgrijke vej»-
gadering; we rekenen dan o<A op 
een goede propaganda vanwege de 
kaderleden uit dit gewest. 

HALEN 
Waar we dachten dat de afda

ling Halen haa r ledenslag had b * 
emdigd, komt de aangename ven-
rassing van een reeks nieuwe la
den. Afdeling Halen groeit a i 
bloeit ! 

KESSENICH 
In deze gemeente heeft Hugo 

Telen enkele huisbezoeken afge
legd met het oog op werving voor 
onze part i j . 

LANKLAAR 
I n het kader van de propaganda-

bezoeken hebben Hugo "Telen utt 
Maaseik en Gustaaf Begas uit Lar 
naken enkele kontakten gelegd t» 
Lanklaar. Het resultaat van hun 
huisbezoeken leverde enkele nieo-
we abonnementen op. De stelsel 
matige uitbouw verloopt zeer gun
stig. 

0-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 
Naar de Landdag te WemmeS 

op 9 j u n t 
De bus vertrekt te 13 uur a a a 

het lokaal « De Klok », alwaar t j 
kunt inschrijven aan de prijs van 
40 F. 

Na de Landdag bezoek a a n . j 
dat verneemt U later wrf I 

Een goede raad : schrijf nn 
reeds in ! 

ERONDEGEM 
Zaterdag 11 mei te 19 uur 30 fa 

de zaal « Olympla » : Vlaamse 
avond. 

Op het programma : optreden 
Jef Burm, muzikale omlijsting Jef 
van de Bergh, korte spreekbeurt 
door drs (üoppleters, luimige schet
sen van toneelgroep « Rust roest ». 
Nadien gezellig samenzijn met 
zang en dans. Animator : Rik de 
Can (VNSU-Gent). 

GENT 
Zondag 12 mei : grote kolpor
tage met de muziekkapel 
VMO-Antwerpen, de kolporta-
geploegen Antwerpen, Aalst en 
Gent. Bijeenkomst St. Amands-
berg, aan het gemeentehuis, te 
9 uiw 30. 

ZOTTEGEM 
Zondag 14 Juli, eerste grote If 

Juliprijs wielerwedstrijd voor liefr' 
hebbers, ingericht door de Volk»-
vmie-Zottegem, cmder de bevoegd0 
leiding van Jullen Uyterhaegen. 

Vertrek te Zottegem, aankomal 
te Velzeke. 

Tot heden zijn reeds 7.000 F prlf' 
zen gewaarborgd. 

Teneinde het opzet nog grotew 
luister bij te zetten worden met 
dank alle giften, hetzij in na t iuu 
of in geld, aanvaard. 
ROESELARE 

Op zondag 19 mei e.k. heeft te 
Roeselare de Jaarlijkse Dodenhei^ 
denkmg plaats. 

Om 10 UUT H. Mis In de Paters
kerk, met kanselrede door E.P. 
Van de Walle. 

Na de godsdienstige pleclitighelA 
gaat de herdenking verder in de 
zaal Oloet. 

Spreker : dr Leo Wouters. 
Nadere inlichtingen volgen langs 

de pers. Er worden geen persooa-
hjke uitnodigingen gestuurd E * 
zegge het voort 1 
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ANTWEaftEN 

Het arrondissement Antwer
pen richt, zoa s ieder jaar, een 
massale autokaravaan in ter 
gelegenheid van de Landdag 
van de Volksunie. 

Deze karavaan (autobussen 
en privéwagens) zal rond de 
middag te Antwerpen vertrek
ken. 

De prijs van de reis per au
tobus is 45 P. De afdelingen 
kunnen reeds vanaf heden tic
ketten bekomen op het aiTon-
dlssementssekrebariaat. Grote 
steenweg 165, Berchem. 

V.M.O. ANTWERPEN 
Zondag 9 juni 1963. Landdag te 

WemmeL 
Massale autokaravaan. Auto-

kars : prijs per persoon : 45 F. 
Inschrijvingen : sekretariaat. 
Zondag 23 juni 1963 : Anti-

Franskiljonse Mars op Mol. 
Massale autokaravaan van uit 

Antwerpen ! 
Richtlijnen volgen. 

ANTWERPEN ZUID-KIEL 
Na de geslaagde fi'mavond van 

maar t verwachten wij U allen te
rug op de algemene vergadering 
van woensdag 15 mei te 20 uur 15 
In lokaal « Falcon », Verbondstr. 
67 (hoek Tolstraat) . 

Volksvertegenwoordiger Reimond 
. Mattheyssens die als gastspreker 
zal optreden verdient ongetwijfe'd 
een grote opkomst. 

Alle belangstellenden welkom. 

EKEREN 

Colportage-tochten. 
Zeer geslaagde colportages wer

den gehouden door onze propa-
ganda-ploeg in de wijken : Donk, 
Laar en Leugenberg. 

Verschillende contacten werden 
gelegd. Huisbezoeken zullen vo'-
gen. 
Federale landdag. 

Het bestuur van de afdeling 
roept alle leden en sympathisan
ten op tot deelname aan de land
dag op 9 juni e.k. 

De reiskosten bedragen : 45 F. 
Inschrijvingen op volgende 

edressen : 
Plet Janssens, De Beuckelaer-

]aan 7 
Leo Van Boven. Groot Hagel-

kruis 134. 
Vo'ant Piet, Willy Staeslei 79 

.(Mariaburg). 
Van Dyck Frans, Jozef lekxs-

Btraat 13 (Donkl. 

BRABANT 
BRUSSEL 

Algemene propaganda - vergade
r ing <^ 26 mei te 2 uur 30 in he t 
lokaal « WaJltra ». Arduinkaai 
lOC.V.S.) Brussel. 

Alle propagandisten en sympha-
Usanten worden hierop uitgeno
digd. 

Sprekers : T. Van Overstraeten, 
Big. propagandaleider. Bob Maes : 
namens de V.M.O. De Berlanger : 
©root-Brussel. 

U E D E K E R K E 
Zaterdag 18 mei 1963 te 20 uur 

Tlaams solidariteltsbai met « vlag-
tohuldiglng s van de plaatselijke 
afdeling. 

Ben gekend Vlaams orkest zorgt 
yoor een gezellige sfeer. 

Het bal gaat door in de dancing 

GELD 
voor iedereen ! 

Op gewone handtekening 
en onder de strikste 
geheimhouding, zonder 
onderzoek bij geburen o£ 
werkgever. 
Terugbetaling In 
12, 18. 24 of 36 maanden. 

Tel (02)22.63.48 

« Oud Theo » bij Maurits Van 
D oogvnbroeck. Opperstraat 

Tijdens het bal tombola en kor
te spreekbeiu't. 

Alle Volksun eleden uit de Den
derstreek geven elkaar rendez-vous 
op dit feest 

JETTE 
Op 1 mei gaf de af de'ing haar 

pensenkcrmis dis wel met. wat ver
traging begon maar dan een over
donderend succes kende. Rond 20 
uur was de zaal bomvo'. ge open. 
De gee.stdrift s'eeg ten top toen 
volksvertegenwoordiger D. Deco-
ninck binnenkwam. Rond 22 uur 
werd door onze volksvertegenwoor
diger een korte toespraak gehou
den, waarna kantonaal voorzitter 
De Berlanger de afdeling dankte 
en prees voor haa r voorbeeldig 
werk. 

Na enkele toneeltjes door de 
jonge V.U.-leden en na de tombo
la (eerste prijs voor onze sp'egel-
man) werd er gedanst tot in de 
vroege uurtjes. Proficiat voor de 
dinamische ploeg rond vriend Van 
Kerckhove. 

Onder de aanwezigen bemerkten 
we dhr Vanthoumout, arr. sekr., 
dhr Knapen, voorzitter Molenbeek, 
e.a. 

SCHAARBEEK 
Op maandag 13 mei te 20 uur 

spreekt Mr Roosens in het lokaal 
« Amitlé » Liedtsplein 35 over 
« Gelijkheid te Brussel » Na de
ze spreekbeurt, die van uitzonder
lijk belang is voor ae Brusselse 
Vlamingen, volgen gefilmde aktua-
liteiten over de incidenten rond 
kastesermoenen te Antwerpen en 
over de laatste Mars OD Bru.o'iel 

O-VLAANDEREN 

AALST 
Zondag, 23 juni jaarlijkse her

denking van Priester Daens te 
Aalst met een H. Mis met offer 
om 10 uur. 

We komen samen aan de Hop-
markt te 9 uur 30 en gaan met de 
harmonie van de Priester Daens-
vrienden uit Moeskroen naar de 
kerk. Na de mis korto optocht naa r 
het monument aan de Werf, neei--
leggen van een bloemstuk en 
spreekbeurt. Daarna korte rond
gang In de stad langs de Zoutstra-
ten. Keizerlijke plaats, naa r de 
Hopmarkt. 

RESULTATEN, daarom 
het modernste 
huwelijkswerk. 

Duizenden kandidaten 
Schrijf : 

A R D A E N P I E R R E , 

Postbus, 186, Oostende. 

MACONFECT 
de Vlaamse 

meester-kleermaker 
voor heren en dames 

te Brussel 
• 

Kostuum of regenjas 
voor mijnheer 

• 
Tailleur of mantel 

voor mevrouw 
• 

Enorme keuze. 
Voordelige prijzen. 

Kom ü overtuigen. 

Zuidlaan 5'. 

BRUSSEL 
Telefoon 11.77.10 

BEVEREN 
De vergadering van 24.4.1963 

groeide uit tot een overdonderend 
succes, waarvan gans Beveren 
sp eekt. 

Spijtig genoeg kon Mr. Verniers, 
door ziekte weerhouden, niet op
treden a's spreker. 

Mr, Van der E'st heeft het dan 
ook dubbel zo goed gedaan. 

DENDERHOUTEM 
Zondag 26 mei, H. Mis met of

fer te Denderhoutem om 8 uur 30 
voor Advokaat De Backer, mede
strijder van Priester Daens. 

OUTER 
Donderdag 23 mei, O.L Heer He-

melvaa t, herdenken wij te Outer 
bij Ninove het tienjarig afsterven 
van advokaat Plancqaert, mede
strijder van Priester Daens. 

De Priester Daensvrienden van 
Moeskroen zulen deze plechtigheid 
bijwonen niet hun harmonie. 

Om 10 uur 30 H. Mis met offe', 
waarna optocht naar het Kerkhof. 
Aan het graf van Denis Oeute-
rickx en Advokaat Planquaert 
spreekbeurt en b'oemenhulde. 

Vanuit Aalst vertrekt een auto
bus om 9 uur, prijs 30 F. Laat U 
inschrijven in het café «Palliete'», 
Hopmarkt 1, Aalst en bij Ben De 
Cock. Binnenstraat 73, Aalst. 

ST. NIKLAAS 

Abonnementenwerving. 
Het Waasland maakt flinke vor

deringen. Vooral de afdeling Sint-
Niklaas heeft belangrijke aan
winst geboekt. 
Steunfonds. 

Zoals steeds kunnen de bijdra
gen worden gestoi-t op P.C.R. nr. 
325.33 van de Kredietbank te Sint-
Niklaas voor nummer 4713 van de 
Volksunie. 

SINT NIKLAAS-WAAS 

Op zaterdag 4.5.1963 had te St-
Niklaas de kaderdag plaats van de 
provincie Oost-Vlaanderen. 

Deze vergadering mag een suc
ces worden genoemd; de behandel
de onderwerpen vonden veel be
langstelling. 

Onze leden-sympathisanten wor
den opgeroepen om aan te sluiten 
bij de Vlaamse mutua i t e i t . 

SINT-GILLIS-WAAS 
De kolportage te Sint-Gillis ken

de niettegenstaande het slechte 
weder een goed succes. 

VR.-VSENE 
Volksvertegenwoordiger Goeman 

van de CV.P.. niet in s taa t om de 
argumenten van de V.U. te weer
leggen en uit v e e s dat de waar
heid ook in Vrasene zou doordrin
gen, vond er niets beter op dan 
de Volksunievergadering te sabote
ren, door de vergaderzaal onbe
schikbaar te stellen. 

De vergadering ging toch door 
en kende voldoende belangstelling 
om een nieuwe afdeling te stich
ten. 

De sp'eekbeurten van de heer 
Suy en Mr. Verniers kenden veel 
bijval. 

W^VWANDEREN 

DIKSMUIDE 
Kolportages. 

Zondagvoormiddag 12 mei : Al-
veringem en Lo. 

Verzamelen om 8 uur 45 aan de 
kerk te Alvertngem. 
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1 ARRONDISSEMENT GENT 1 

Zondag 19 mei — Gent. 
Arrondissementele autokaravaan door het Meetjesland in 

het teken van de zeta tanpassing. Verzamelen aan de Roeland. 
Vertrek stipt om 8 uur 30. Na onze succesvo Ie karavaan 

van de vo ige maand, zijn wij overtuigd dat alle deelnemers 
van deze karavaan op p>ost zullen zijn. Een 10-tal nieuwe deel
nemers zegden reeds toe, zodat wij zeker alle voorgaande pro-
pagandatochten zul en overtreffen. 
Zaterdag 25 mei — Gent. 
Plechtige opening van het arrondissems-nteel s t k e t a r i a a t . 
Vlaams Huis Roeland — Korte Kruisstraat 3 — Gent. 

Om 19 uur 30 feostzitting — om 20 uur 30 gezellig samen
zijn aangeboden door het arrondissementsbesluur aan alle leden 
en simpatisanten van Gent-Eeklo. 

Toegang gratis. 
Zondag 9 juni — Wemmei. 

Met Gentse autokaravaan naar de Landdag te Wemmei. 
Autobus 1 uur 30 aan de Roeland. Inschrijven bij : 
Dekeyser G., Onderbergen 57, Gent, tel. 25.09.08. 
De Moor Jos, Hundelgemse stw 49, Merelbeke, tel. 52 70.11. 
V. D. Kerckhove, Brugstraat 1, Aalter, tel. 74.01.44. 
Smet Nestor. Hoge weg 206, St. Amandsberg. 
Van Delsen, Hutsepotstraat, Zwijnaa'dc. 
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstr 3, Gent, tel. 23.28.28. 

Zondag 30 juni — Antwerpen. 
Vlaams Nationaal Zangfeest. Autobussen worden ingelegd 

in ieder kanton van het arrondissement Gent>EeKlo. 
Donderdag 11 ,iuli — Gent. 

Traditionele 11 juli viering. 
Zondag 18 augustus — Diksmuide. 

IJze-bedevaart. 
Zondag 1 september — De Voer. 

Toeristisch bezoek aan de Voerstreek door de Volksunie 
Gent-Eeklo 
Zondag 29 sepember — Gent. 

Provinciale betoging. 
5 October — Gent. 

Jaarlijks Volksunie bal. 
Zaal Roeland, Gent. 

Triiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 

DE VOLKSUNiE WEEKBLAD 

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

T van Overstraeten, Redaktiesekretaris. 
S. De Lie, Mr D Deconinck, Wim JorUsen, lic W. Luyien, 
P Martens. R Mattheyssens. J Van Breda, dr L. Wouters, 
leden 
Alle Dnetwisseling voot ceaflktiR naar . 

Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 110, Brussel 7. Tel. 23.11.98 

Beheer : Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1 fel. 11.82.16 
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres. 

Jaarabonnement ; 200 F Halfjaarlijks : 105 F - Driemaandelijks : 55 F 
Steunabonnement : 500 F (minimum) Losse nummers : 6 F 
Abonnement buitenland : 250 F 
LUCHTPOST Kongo 750 F - Zuid-Afrika 950 F Brazilië-Canada 1100 F 

Andere landen 900 F 
Alle stortingen voor het blad op postrekening 1476.97, 
Volksunie, Brussel 1 . 

Verantw. uitg. i Mr. F. Van der Eist, Beizegemstraat 20, Brussel 12. 

ZondagvooiTnlddag 19 mei : 
Diksmuide. 

Verzamelen om 8 uur 45 in het 
Vlaams huis, i Jzer laan 83. 

Zaterdag 25 mei : Middelkerke 
en Wilskerke, 

Verzamelen om 2 uur aan de 
kerk te Middelkerke. 

Landdag Wemmei. 

Vanaf heden kan reeds inge
schreven worden voor de autobus
reis naa r de landdag. 

We doen een oproep aan de le
den om zo vroeg mogehjk in t« 
schrijven om ons toe te laten de 
reisweg zo doeltreffend mogelijk 
vast te leggen. 

Inschrijving a a n volgende adres
sen : 

Ir. A. Deganck, Wijnendalestraat 
21, Beerst. 

Leo Devreese, IJzerlaan 83, Diks
muide (Vlaams Huis). 

Jules Haezebaert, Gazebekeveld-
straat , Adinkerke. 

Louis Mertens, Canadalaan, 
Nieuwpoort. 

Leo Vandeweghe, Wapenpleln 9, 
Oostende. 

Zwaenepoel. M. Pieter Bortier-
iaan. Gistel. 

Maur. Dekeyzer, Engelsraat. 
Ichtegem. 

E. Lootens, Oostmeetstraat, Koe-
kelare. 

POPERINGE 

In de Westhoek vergaderden za/-
terdag op 26 april de kaderleden 
van West-viaanderen. In aanwe
zigheid van Mr. Van der Eist 
opende prov. sekr. M. Zwaenepoel 
de vergadering en wees op de twee 
es.sentiële punten van een goede 
we" king; overleg, organ satorische 
aanpak en doordachte propaganda 
enerzijds en anderzijds vorming 
en studie. 

Mr. Van der Eist riep de grrote 
figuur van Jeroom Leuridan op en 
handelde over de huidige politieke 
toestand. 

De sektievergadering over orga
nisatie en propaganda werd inge
leid door de prov. propaganda- en 
organisatieleider Mik Babyion, die 
nadruk legde op koördinatie, uit
bouw der afdelingen en samenwer
king op arr. en prov vlak. Hij leg
de verschillende plannen voor, die' 
unaniem werden aanvaard. Daar
op volgde een drukke gedachten-
wisseling, die leidde tot een kon-
frontatie van de werkmetoden, 
aangewend door de verschillende 
arr. Een vast werkplan tot oktober 
1963 werd opgesteld, waarvan de 
resultaten in het najaar op de 
arr . kaderdagen zullen worden be
studeerd; tot verdere spreiding 
van de werking zal worden over
gegaan. 

Dhr Zwaenepoel behandelde de 
sociaal-ekonomische toestand van 
West-Vlaander§n. De uitvoering 
van het regeringsplan tot ontwik
keling van de Westhoek werd ge-
eist. Een aktie in dit kader werd 
in het voomitzioht gesteld. 

's Avonds had een Vlaams 
avondfeest plaats in hetzelfde lo
kaal. Voor een volle zaal speelde 
het orkest « The Sae Siders » ten 
dans. Tot in de vroege morgen 
werd er gefeest. 

= lEFER 

Op 9 juni neemt het arrondisse
ment leper deel aan de federale 
landdag te Wemmei. Alle leden en 
simpatizanten worden er verwacht. 

Men kan van nu af inschrijven 
bij : 

Voor Woesten, Oostvleteren, Re-
ninge en omliggende in « Het 
Vlaams Huis » te Woesten. 

Voor leper en omliggende bij A. 
Devuyst, Dik^^muidestraat 75, le 
per. 

Voor Poperinge en omliggende in 
« Het Belfort » te Poperinge. 

Prijs voor de reis 75 P. te beta
len bij de inschrijving. 

Laa t U van nu af inschrijven 
want de plaatsen zijn beperkt. 

PRüNüSTIEKERS.- speel 
elke week uw g^ewoon be
drag, ü zult slagen met 12 
punten, 11 of meerdere ma
len 10. Bewijsformule kunt 
ü hle'tvan bekomen door 
storting van 35 F op PCR 
10.21.41, Ardaen Pierre 
Oostende. 



DE VOLKSUNIE 

• O P G E L E T ! O P G E L E T ! 
; De V.M.O.-filmsektie Is klaar 
• om bij u te komen filmen 
; 2cie mars op Bnisse] (kleu-
• ren). 
• Tegen de Franse preken 
• Nieuwe VM.O film : beto-
; ging E3 In voorbereiding 
: Briefwisseling : p Lauriks, 
• Offerandestraat 68, Antwerpen. 
: WiJ filmen gratis. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Organisatie dienstbetoon. 

Provinciaal Komitee Antwer
pen. 

Te begeven betrekkingen : 
Schilder — winkelmeisjes (inwo

nen mogelijk) — jonge vr. bureel-
bediende beginneling — arbeiders 
voor bieraftrekkerij — plafonneer-
ders — halve gast mekanieker — 
bediende - sekretaresse voor week
blad - redaktie (zeer goed neder-
lands, f rans, goede wedde). 

Belangstellenden kirnnen zich 
aanbieden : op de wekelijkse zit-
dag Peter Benoit - PYankrijklei 8, 
Antwerpen donderdag van 12 uur 
30 tot 13 uur 30 of schriftelijk aan 
di t adres. 

Ofwel telefonisch : n r 52.54.60. 
Wij doen een oproep aan de ona 

gunstig gezinde werkgevers om de 
openstaande betrekkingen kenbaar 
te maken. 

VJtf.O. ANTWERPEN 
Nieuws. 

Propaganda-tocht naa r Gent. 
Alle leden van de muziekkapel, 

vaandeldragers, propagandisten, 
verzamelen te 9 uur stipt a a n he t 
lokaal « Nieuwe Camot », Carnot-
s t raat , Antwerpen. 

Grijs hemd 4- zwarte das. Witte 
handschoenen ! 

Vervoer : geUeve a.u.b. zwveel 
mogelijk met eigen wagen aanwe
zig te zijn. 

Terug te Antwerpen rond 2 uur l 
R«is naa r Könisrsnvinter : 
Een dankwoord aan alle deelne

mers voor hun tuxihtvol (^treden, 
goede verstandhouding en stipt
heid I 

Het zal niet de laatste reis ge
weest zijn ! 

Help mede aan het inrichten 
van ons eigen lokaal, voorsteUen 
zijn altijd welkom. 

Er zijn nog achterblijvers voor 
he t afrekenen van balkaarten. 

Knipsels uit dagbladen van op
tochten, betogingen enz., alsook 
fotos zijn steeds welkom op he t 
sekretariaat . 

Kandidaten vendeliers kunnen 
zich aanmelden op vo'gende adres
sen : Huis « Tijl », Antwerpsestr. 
59, Mortsei of Grote steenweg 165, 
Berchem. TeL 39.92.06. 

Landdag op 9 jtmi 1963 te Wem
mei : autokaravaan van de V.M.O. 

Vermoedelijk vertrek ui t Mort
sei (lokaal) rond het middaguur. 
Nadien aansluiten op de Pttantin 
Moretuslei. 

Prijs autokars : 45 F. 
Zondag 23 juni 1963 — massale 

anti-franskiljonse mars op Mol. 
Optreden van de muziekkapel — 

vaande'dragers — vendeliers. 

LIEK-NIJLEN 
Ernest Van der Hallen - Volks-
hulde. 

Zondag 19 mei : 10 uur Mis In 
H. Hartkerk, waarna eerherstel en 
hulde door de Jeugd, de vrienden 
en he t volk aan de jeugdvoorman 
en dienende kunstenaar Emes t 
Van der Hallen. 

Verbroederingstocht naa r he t 
graf en door de heide naa r l ie t 
Jeugdheem te Nijlen. 

l«vergoeding 
«p hypotheelc 
vormen van 
persoonÜjl: en 
getoond door 

BELEGGING van das-
en geldmiddelen op 
termijn; Interessanto 
mogelijkheden m e t 
iOO % waarborg. Ren-

tot 7 % 'i jaars. Ooi 
Waar U ook woont, alle 
beleggingen wor<f̂ t\ Ü 
zonder verplichting aan
een erkend lid van het 

VLAAMS 
FINANCIERINGSKQMITEE 

303, Int. Centrum Rogier, BRUSSEL 
•Au, discretie gegarandeerd op erawoord 

BRABANT 

MACHELEN 

Zaterdag 11 mei geeft de afde
ling Machelen haar eerste feest
avond, gevolgd door bal, in de zaal 
« Egmont », Dorpstraat 31 Aan
vang te 20 uur. 

Pieke Puk, de gekende humorist, 
neemt he t eerste deel van de avond 
voor zijn rekening, waarna het or
kest Harry Bal ten dans nodigt 
Alte leden en simpatizanten uit de 
streek zijn hartelijk welkom. Houdt 
deze datum vrij voor een gezellige 
avond bij ons. 

VILVOORDE-KONINGSLO 
De belangrijke wijken Konings-

lo en Het Voor komen op zondag 
12 mei aan de beurt om door onze 
propagandaploeg bezocht te wor
den. Wie die dag mee wil om daar 
ons blad te verkopen, kan samen
komen te 9 uur achter de Vlaam
se Schouwburg of te 9 uur 30 aan 
de kerk van Koningslo. 

De propagandisten van het kan
ton Vilvoorde hebben dan de ge
legenheid om samen te komen en 
een propagandaploeg voor hun 
kanton op te richten, zoals dit 
reeds het geval is voor de kan
tons Asse en Wolvertem. 

VORST - UKKEL SINT GILLIS 
Op zondag 12 mei hebben de af

delingen en kernen van Zuid-West-
Brussei hun eerste Lentevaart 
door 't Pajottenland. 

Vertrek aan Vlaams Huis Die 
Oasewa, Bondgenotenstraat 307, 
te Vorst (bij Wielemansplein) te 9 
uxu- stipt. Terug ter plaatse rond 
20 uur. 

Programma : 
Vertrek te 9 uur. 
Groet a a n graf van Staf de 

Clercq (kransneerlegging) 
Bezoek aan kasteel van Gaas

beek. 
Middagmaal in landelijke her

berg (knapzak). 
Bezoek aan O.L.V. Lombeek, 

waar Z.E.H. Pastoor ons de schat
ten van zijn kerk zaï tonen 

Pensenkermis (keus tussen 
meerdere schotels) in «De Kroon», 
prachtige oude Vlaamse herberg. 

Tombola met weinig; m a a r èaW-
ne prijzen (Iste prijs : polsuur
werk). 

Vertrek terugkeer : 19 uur stipt. 
Prijs : 125 P per persoon (reis 

per toerwagen, fooien, avondmaal, 
bezoek aan kasteel van Gaasbeek 
en kerk van Lombeek inbegrepen). 
Drank niet inbegrepen 

Inschrijvingen : schriftelijk voor 
7 mei bij de heer Vanthournout, 
Engelandstraat 420. Ukkei - Brus
sel 18 Bedrag te storten op zijn 
postrekening 4733.00. 

Alle Vlamingen — lid of geen 
lid — hartelijk uitgenodigd. 

Ir. Renaat Vanheusden, Zavel-
vennestraat 14 G, Kiewit^Hasselt. 

Urbaan Debruyn, Grote baan 
287, Kurmgen. Post Kermt. 

Olem Colemont, Diestweg 452 
Nieuwerkerken. 

s'Heren Eugeen, Terbiestweg 3, 
St. Ti-uiden. 

Hugo Telen, Kon. Albertlaan 3, 
Maaseik. 

Gustaaf Begas, Stat ionstraat 74, 
Lanaken. 

Reeds twee autobussen zijn inge
legd, met vo'gende reisweg : 

Lijn 1 : Maaseik — Neeroeteren 
— Bree — Pee'- - Hechtel — Leo-
poldsburg — Beringen — Diest 

Lijn 2 : Mechelen a-M — Lana
ken — Eigenbilzen — Bilzen — 
Hasselt — Kermt — Herk de Stad 
— Diest. 

Vanaf Diest rijden de bussen 
samen. De reisonkosten werden 
zeer laag gehouden, nl. 80 P vanaf 
Bree en Bilzèïi 70 P. Vanaf Berin
gen en Herk-de-Stad 60 P. 

Indien onze verwachtingen be
vestigd worden, komt er een der
de bus uit Hamont-Neei-pelt en een 
vierde uit Tongeren - s t . Truiden. 

Aan de Limburgers te bewijzen 
da t zij ook meetellen. 

Inlichtingen over de organisatie 
kunnen bekomen worden bij Re-
naa t Vanheusden. Hasselt, tel 
25.388. 

BILZEN 

De plaatselijke secretaris Lowie 
Vrijens en ir CJlem (^ 'emont , heb
ben tijdens de voorbije week een 
reeks huisbezoeken afgelegd. 

Bovendien werden eerste kon
takten gelegd in Munsterbilzen. 

LIMBURG 
LIMBURG 
Deelname Federale Landdag. 

Limburg neemt dit j aa r talrijker 
dan ooit deel aan de Landdag te 
Wemmei op zondag 9 juni a.s. te 
15 uur. 

We doen een dringend beroep 
op alle deelnemers, zich voor 30 
mei a s . in te schi-ijven bij hun 
plaatselijke afdeling of bij een 
der volgende personen : 

Deftige werkvTcuw gevraagi. 
Vijf halve dagen of drie voUe 
dairen per week. Inlichtingen 
•ekre tarUat V.D. Antwerpen. 
Tel 03-39.92.06 

G.BERGERS 
Zocht voor U uit : 
De schoonste 

herenregenmantels 
de beste 

herenconfektie 
en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint JansvUet 19 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 
TKL. 3S.91.65 

0-VLAANDEREN 

AALST 
Kolpor tageplo^. 

Een geestdriftige groep heeft 
zondag 5 mei de gemeenten Neder-
hasselt, Aspelare en St. Antellndcx 
een goed onthaald bezoek ge
bracht. 

Bij de honderd nummers wer
den aan de m a n gebracht. 

Een dringende oproep wordt ge
daan op alle beschikbare jonge en 
minder Jonge elementen om onze 
gedachte in het arrondissement te 
help>en propageren. 

Belangstellenden kunnen zich 
iedere zondagvoormiddag melden 
in het lokaal « De Vriendschap » 
Aalst te 8 uur 30. Volgende zon
dag speciale kolportage te Gent. 

GENT 

De propagandatocht op de wijk 
Zwijnaardesteenweg op zondag 28 
april is, zoals de voorgaande, goed 
g e r a g d . 

Met de medewerking van 14 kol-
porteurs werden, terwijl de mikro-
wagen gans de wijk doorkruiste, 
op amper 2 uur niet minder dan 
104 nummers verkocht. Verder 
werden nog pamfletten uitgedeeld, 
alsook nummers van he t arrondis
sementeel blad « Hier Gent ». 

BRUGGE 

Op de voormiddag van het Pro-
v incaa l Zangfeest gmg te Brugge 
een openbare vergadering door 
waar voor een aandachtig en en
thousiast gehoor achtereenvolgens 
door Mv. Guido Van In en dhr 
Karel Dillen het proces werd ge
maakt van regering en regerende 
partijen. 

Deze vergadering, die was voor
af , gegaan door een ko'po-tage-
tocht door Brugge en een luime 
affichen-slag, gaf de inzet van 
het V.U.-lente-offensief dat gans 
het arrondissement wil betrekken 
in het leven en de doeleinden van 
onze Jonge part i j . 
Vrijwirige belasting. 

Het arr. bestuur doet langs deze 
weg een nieuwe oproep tot aan
sluiting bij liet fonds der « vrij-
wilUge bijdragen ». Wanneer ieder 
van ons peuodiek een kleinigheid 
kan afstaan, kunnen de propagan-
da-objektieven des te gemakkelij
ker bereikt. Zo heeft onze aktie in 
verband met de sociale verkiezin
gen een echte ketting-reaktie te
weeggebracht. Arbeiders en be
dienden (o.a. in « La Brugeoise ») 
vragen ons opnieuw om steun. 
Jongeren vragen ons om voorlich
ting i.v.m. federaüisme. Hoe kun
nen wij effektief optreden wan
neer ons de middelen ontbreken ? 
Alle bijdragen zijn welkom. Voor 
uw overschrijvingen en stortingen: 
PCR n r 1785.28, Ki-ediet-bank-
Brugge, met vermelding « voor re
kening n r 7.408 van V.U.-arr. 
Brugge ». 
Sekretariaat. 

Wie in de Brugse binnenstad een 
kamer of geschikte ruimte mocht 
vrij hebben om ons a i r . sekreta
r iaa t te herbergen, gelieve zich te 
melden bij G. van In, Minderbroe-
der&str. 24, Brugge, tel. 375 99 

Met het arr. Brugge naar de 
Landdag te Wem^mel op 9 juni a.s.: 

De organisatie van deze tocht 
wordt toevertrouwd aan de afde
lingsbesturen. De nodige schikkin
gen dienen onverwijld genomen. 

DIKSMUIDE 
Kolportasfes. 

Na de werftocht van zondag te 
Woumen, Merkem, Noordschote en 
Reninge s taan vodgende kolportar 
ges te wachten : 

Zondag 12 mei : Alveringem en 
L a ygC^&JH^len MSU de kerk te Al-
veringen om 9 uur. 

Zaterdag 18 mei : Diksmiüde, 
verzamelen om 9 uur In 't Vlaams 
Huis, IJzerlaan 83 

KNOKKE 

Uit gans Vlaanderen worden 
veel aanwezigen vei-wacht op de 
opening van he t Vlaams Huis, 
Elisabethlaan 105, en dit op zon
dag 12 mei te 15 uur 30. Uw stijl
volle aanwezigheid in de meest 
fransdolle kustgemeente moet van 
aa rd zijn om alle facmteiten-ja 
gers de moed te ontnemen. 

W-VtAANDEREN 
BEERNEM 

I n aanwezigheid van o.a. arr. 
propaganda-leider M. van de Moor-
tel, werd op 26 apr. 11. te Beemem 
een eerste kernvergadering gehou
den. 

Er werd besloten om zonder ver
wijl met de proefnr-werking, de 
huisbezoeken en de leden- en abon
nementenwerving aan te vangen. 
Elke hulp wordt dankbaar inge
wacht bij dhr Luc Declerck, St. 
Andreaslaan 3, Beemem. 

OVERLIJDEN 

Te Brugge is overleden he t Jong
ste zoontje van de fam. Roger 
Mouton. Wij bieden aan dhr en 
mevr. Mouton onze innige deelne
ming in deze zware rouw. 

Te Etterbeek overleed op 29 
april jl. de heer Jozef Vallet, echt-
genoot van Mevr. Alice Van de 
Walle. De begrafenis greep pJaats 
op 3 mei te Schaarbeek. 

Aan de geachte familie onze 
christelijke gevoelens van deelne
ming. 

Wij ontvingen he t droevige 
nieuws van he t overlijden op 64-
jarige leeftijd van J, Mertens te 
Emblein. Wij bieden hiermee de 
beproefde familie onze oprechte 
blijken van kristelijk medeleven 
aan. 

— 15 
GEBOORTE 

De afd. Blankenberge ig 
verheugd de geboorte te kunnen 
berichten van het eers<Te kindje 
bij de fam. De Pigue do - Pon-
jaert Groot-ouders zijn de be-
stuurs'eden, dhr en mevr Ponjaer t 
Arr. bestuurslid dhr C De Coninck 
fungep'de a <; oeter. 

Op 18 apn, kreeg Anneke m het 
gezin Jan de Moor - Manman te 
Gent een broertje Bait. 

Ha te'nkp se'ukwensen 

DIKSMUIDE 
Het gez-n Karel CJamfnn Van 

Raemdonck Molenstraat, Diks-
muide, werd gezegend met een 
dochtertje HUde. Harteajk profi. 
ciat. 

ELASTIC 
De Kantelpoort die 
- groot of klein -
volledige voldoening 
geeft, 

Weldra rechtstreekse agent
schappen over gans Vlaande
ren : zekere streken zijn nog 
niet bezet: komen hiervoor in 
aanmerking: metaalkonstruk-
tiehulzen gespecialiseerd in 
metalen ramen. 

Voor inlichtingen zich 
wenden tot : 

J. ERNST-THEUNISSEN 
Hof de Voer 
Kloosterstraat, 84 
's Gravenvoeren. 
Tel. : (04)79.62 00 

BEZOEK OVERMAAS 
en het 

HOF DE VOER 
KLOOSTERSTRAAT 84 TE 'S GRAVEN-VOEREN 

PRACHTIGE KAMPEERTERREINEN TE 

MOELINGEN EN TE TEUVEN 

ALLE INLICHTINGEN BIJ 

JEF ERNST 'S GRAVEN-VOEREN 

TEL. ( 0 4 ) 7 9 . 6 2 . 0 0 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags en 
's avonds beste keuken 
niet duur 
• 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen en 
scholen... enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop 
• 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

prima koud buffet 
Open dag en nacht 
Zalen voor vergaderingen 
enz... 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men la 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

Niel vergeten: 
weldra 
Dort Thierbrauhof Ilf 
te Brussel 

http://3S.91.65


H> IET is een uitstekende beslis
sing van het Vlaams Aktiekomitee om het twee
de en derde taalontwerp af te wijzen. 

Het gegoochel met de voordelen voor de Vla
mingen te Brussel in die taalontwerpen is Inder
daad praat voor de vaak. 

We kennen toch de toepassing van de taal
wetten te Brussel. Ze worden inderdaad klakke
loos en stelselmatig overtreden omdat het toe
zicht op de toepassing ervan overgelaten is niet 
aan een objektief gezag maax wel aan fanatieke 
vijanden ervan. Vijanden die ten slotte maar 
een beginsel kennen : wet of geen wet — hun 
franstallg Imperialisme. 

W. IE heeft nu nog ogen om niet 
te zien ? 

Bracops en zijn homogeen B.S.P.-bestuur te 
Anderlecht, een gemeente die officieel nog voor 
4 % en in de praktijk voor 65 % Vlaams is, 
schaffen de ene nederlandstalige gemeenteschool 
na de andere af. 

Het C.V.P.-P.V.V.-stadsbestuur te Brussel 
heeft het klaargespeeld dat nog 7 % van de kin
deren lager onderwijs in het Nederlands volgt. 

Te Schaarbeek, de grootste Brusselse voor
stad, met officieel 21 en praktisch 50 % Vlamin
gen voorziet de onderwijsbegroting 97 % voor het 
franstalig onderwijs en 3 % voor het neder-
landstalig. Dit in afwachting dat de begroting 
voor het Nederlands onderwijs er zal herleid 
worden tot de zinnebeeldige frank. 

Hoe ziet het gemeentebestuur van Schaar
beek eruit ? 

Een C.V.P.-P.V.V. koalitie. Dit voor de brave 
C.V.P.-flaminganten. die nog altijd menen C.V.P. 
te moeten kiezen om de Vlaamse Beweging voor
uit te helpen. 

W. 

I wa 

AT denkt volksvertegenwoor
diger Tindemans over de gevallen Schaarbeek en 
Brussel ? Hij die vindt dat wij de Vlaamse Jon
geren aan hun wereldzending onttrekken ? Zou 
die dagdromer niet beter zijn C.V.P.-jongeren 
wat realisme bijbrengen ? En wat doen werken 

voor hun gekoloniseerde volksgenoten te Brussel 
in plaats van hUn aandacht uitsluitend naar an
dere gekoloniseerde volkeren te richten ? 

Of is hij geen dagdromer? Maar iemand die 
bewust de aandacht afleidt van de volkeren
moord in het Brusselse ? Mogen zijn jongeren 
zich niet buigen over deze feiten ? Mogen ze die 
niet zien in hun historisch verband ? 

Omwille van de verpletterende schuld die op 
de C.V.P rust omwille van haar 132 jaar Belgisch 
unitaristische kolonisering van Vlaanderen, 
waarbij meer dan één miljoen Vlamingen aan 
de verfransingsmoloch geofferd werden in Wal
lonië en te Brussel door diezelfde C.V.P. in de 
regeringen en in de Brusselse gemeentebestu
ren ? 

H ET is diezelfde politiek, sinds 
1830 gevoerd, die de C.V.P. thans wil voortzetten 
in de randgemeenten in afwachting dat ze ook 
de rest van Vlaams-Brabant kan verfransen om 
de brug te slaan naar Leuven waar, naar De 
Standaard van woensdag 11. laat verstaan, de 
Acapsul bij haar verfransingspogingen gesteund 
wordt door Hof en Hogere Geestelijkheid. Dit 
zijn inderdaad twee machten achter de scher
men waar de C.V.P. geen rechtstreekse tegen
stand aan durft te bieden. 

4o«f 'Du.Tt^f/ó'UAU» 

Gans Vlaams-Brabant is op langere termijn 
bedreigd. Het unitaristisch België wil immers 
vooral steunen op verfranste Vlamingen — met 
de genaturaliseerde vreemdelingen de enige echt 
Belgische produktie — nu Vlamingen en Walen 
ih steeds groter getal het Belgisch unitarisme 
afwijzen. 

AAROM heeft het geen zin de 
randgemeenten te offeren voor zogezegde toege
vingen te Brussel ? 

Omdat het vroeg of laat toch komt tot een 
akkoord van Vlamingen en Walen. 

Bij dat akkoord zal Wallonië waarborgen 
vragen als minderheid. Dan kunnen we dezelfde 
waarborgen eisen voor de Vlamingen te Brussel. 

D. E bevolkingsaangroei van het 
Vlaamse landelijk gedeelte van het arrondisse
ment Brussel ligt hoger dan dat van de Brussel
se agglomeratie. Van 1947 tot 1961 groeide het 
met 74.217 inwoners tegen 63.614 voor de Brus
selse agglomeratie. 

Vandaar de verwoede aanvallen van de Brus
selse imperialisten om een bres te slaan naar 
Vlaams-Brabant met als eerste stadium de acht 
randgemeenten. 

Daarom is de strijd om de randgemeenten 
een strijd op leven en dood voor Vlaanderen. 
Daarom dat scherp elk verraad dient ontmas
kerd van de eeuwige « finasseerders » en ver
meende diplomaten. 

Te Brussel zullen we voorlopig het leven voor 
de Vlamingen draaglijker maken door de krach
tige ekonomische druk van Vlaanderen want 
Brussel is ekonomlsch niet leefbaar zonder 
Vlaanderen. De voortschrijdende Vlaamse be
wustwording zal daartoe bijdragen. De politieke 
druk van Vlaanderen zal anderzijds meer waard 
zijn dan niet toegepaste taalwetten. Brussel past 
zich altijd aan bij de heersende macht. 

D, E jongste stellingneming van 
het Vlaams Aktiekomitee werd vooreerst in Het 
Volk ergens achteraan weggemoffeld, nadien 
(vorige donderdag) door Schildwacht bestreden. 
Ook De Standaard trad de stellingneming van 
het Aktiekomitee nog niet bij. Alleen De Gazet 
van Antwerpen reageerde gunstig. De laatste 
maanden is dat trouwens de meest Vlaamsge-
zinde krant. 

De officiële socialistische pers reageerde nog 
niet. Van Links kwam echter een uiterst gun
stige reaktie in een 1 mei-nummer dat overigens 
merkwaardig was op Vlaams gebied met artikels 
van Prof. Gerlo. H. Wouters, ondervoorzitter van 
de V.V.B, en studieprefekt Van Dyck uit Landen. 

In zijn artikel betoogt de heer Van Dyck dat 
de B.S.P. in beginsel anti-imperialistisch is maar 
te Brussel door dik en dun het franstalig impe
rialisme steunt. Het socialisme is anderzijds an
ti-bourgeois maar de Brusselse B.S.P. steunt ten 
volle de bourgeois tegen de kleine Vlaamse man. 
Samengevat luidt het over de Brusselse socialis
ten : « Zij zijn eer bourgeois dan socialist, eer 
imperialist dan demokraat ». 

Wij hebben dit herhaalde.ijk geschreven. De 
heer Van Dyck heeft de moed gehad hetzelfde te 
schrijven, maar dan als socialist. 

T AN DEN BOEYNANTS ziet met 
groeiende vrees zijn imperialistische plannen be
dreigd. Hij roept thans de grote sociale organi
saties op om te helpen strijden voor hun ver
wezenlijking ! 

Zullen Jos Van Eynde en Major ook hun 
Vlaamse AB.V.V.-ers inzetten voor het spel van 
de Brusselse bourgeois ? Zal Gust Cool het A.C.V. 
inspannen voor de wagen van de Brusselse taai-
imperialisten? Of zal de Boerenbond dat zaakje 
helpen opknappen, nu de politici vrezen te moe
ten kapituleren en hun onmacht ten toon sprei
den? Zullen we in dit eigenaardig middeleeuws 
land alles te zien krijgen ? 

M< ETEEN krijgt onze Landdag te 
Wemmei op 9 juni een bizondere aktualiteit. On
ze tegenstanders staan immers voor de onpret
tige toestand dat elke aanval op Vlaanderen de 
Volksunie met reuzenschreden vooruithelpt. 

Laten ze het niet vergeten ! 
Hoe de Vlaamse socialistische Jongeren zul

len reageren op hun kongres moeten we afwach
ten. Hopen we dat het anders is dan de 150 CVP-
Jongeren die te Antwerpen samenkwamen en die 
meer bekommerd bleken om parlementszetels 
voor hun kliekje dan om beginselen en program
mapunten. 

Bouwgronden 

te Mortsel. Edegem, Schelle, Aartselaar, Blankenberge, 
Zellik, Turnhout. Neerglabbeek, Hove, Kalmthout. 
alsmede in tal van steden en gemeenten van de provincie 
Antwerpen 

Wendt ü tot de maatschappij 

Grote Steenweg. 159, Berchem (Antwerpen) TeL 39.69.57 

Geen verplichting tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 
Hoogste kredletmogelijkhedwï. 
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