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D h r G. V a n den Daele, C . V . P . - v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r
« n o u d - m i n i s t e r , heeft in de « Linie » v a n v e r l e d e n week
o n d e r d e titel « V l a a m s e B a l a n s » h e t bestek o p g e m a a k t
v a n d e verwezenlijkingen der regering L e f è v r e - S p a a k tijd e n s d e eerste twee j a r e n v a n h a a r b e w i n d .
D i t zeer belangrijk artikel m o e t uitemdelijk toch ook de
o g e n o p e n e n v a n hen, die de b e w e r i n g e n en vaststelling e n der V o l k s u n i e al te g r a a g en al te gemakkelijk afwimp e l e n als (( extremistische p r a a t ». H e t artikel van d h r
V a n d e n Daele is de zoveelste uiting v a n het groot m i s n o e g e n dat overal in V l a a n d e r e n tot uiting k o m t .

Dhr Van den Daele begint
m e t vast te stellen dat velen
deze regering hun vertrouwen
hebben geschonken, « omdat
ze met haar grote meerderheid in staat scheen de
Vlaams-Waalse problemen op
te lossen ». Hij stipt vervolgens aan dat iedere regering
de moeilijkste problemen t i j dens de eerste helft van haar
bewind moet oplossen; nadien
wordt het klimaat bedorven
door de nakende nieuwe verkiezingen. « Nu die gunstige
periode voor de regering is
verstreken, wordt het aangewezen de balans op te maken ». • Aan de hand van de
voornaamste punten uit de
regeringsverklaring
onderzoekt dhr Van den Daele dan
stuk voor stuk de beloften en
wat er van terecht kwam.
KULTURELE

AUTONOMIE

«(...) van meetaf werd slecht
vertrokken. Van Vlaamse zijde had men nooit het vernederend (...) adjunctschap van
de Vlaamse minister mogen

»ERAL.ISMIE
OPLOSSIMO

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPtRS

aanvaarden. Daardoor stelde
men zich in een uiterst zwakke positie voor de moeizame
onderhandelingen, die zouden
volgen.
In het
regeringsakkoord
omtrent de verdeling der bevoegdheden in zake « n a t i o nale opvoeding » ('»ech elilturele aangelegenheid bij uitstek) wordt geen lijn getrokken tussen de twee culturen,
maar wel tussen vrij en officieel onderwijs. Het ïs zodanig waar, dat de Vlaamse
Universiteit van Gent door de
Waalse Minister Larock wordt
be'ieerd. Wie dat culturele
autonomie noemt maakt er
een caricatuur van ».
TAALGRENS

«Afgezien van iiet verlies
van
enkele
onbetwistbaar
Vlaamse gebieden en de spijtige uitbreiding der faciliteiten, die bestendigd worden, is
het feit, dat er een grens
wordt getrokken een belangrijk actiefpunt. Administra-

tief moet de uitwisseling tussen Vlaanderen en Wallonië
ten laatste in september in
voege treden. Hopen we nu
maar, dat de andere o.m gerechtelijke
aanpassingen
spoedig volgen ».
RANDGEMEENTEN
«Een ontwerp (Gilson II)
werd neergelegd maar de be-

9 juni te W e m m e i
;

Vlaamse scholen in de Brusselse agglomeratie moeten oprichten ».
ZETELAANPASSING

« Het is al te klaar dat er
van Waalse en franstalige zijde zal naar gestreefd worden
aan de gevolgen van de
nieuwe zetelverdeling te ontkomen.
Wanneer zij van
Vlaamse zijde weerstand ondervinden, is het maar een
klein kunstje om een akkoord
omtrent de grondwetherziening te beletten en... de zetelaanpassing zit in het slop.
Het was dus fout een regering
te steunen, waarvan men
wist, dat zij de zetelaanpassing slechts conditioneel zou
doorvoeren (...) ».

evenwicht» dat door de r e gering in de overheidsdiensten werd beloofd en vervolgt
dan : « Dit evenwicht is nog:
ver te zoeken. Ik heb mijn
statistiek voor de eerste categorie bijgewerkt op 1-1-63
en ziehier de uitslag ». Het t a belletje dat daarbij is afgedrukt, is zeer welsprekend :
aan de top zijn er 1.244 a m b tenaren van de Vlaamse taalrol tegenover 1.447 van de
Franse, hetzij 46% tegen 54%.
Dhr Van den Daele vervolgt : «Met bijna 60% van
de bevolking hebben de Vlamingen slechts 46% van de
topambtenaren.
Hoe
lang
wordt dat nog geduld ? »,

C.V.P.-volksvertegenwoordiger Van den Daele
hekelt scherp de politiek

spreking ervan werd verdaagd
tot de kontaktcommissie een
akkoord zou bereiken. Na
maanden gepaiaber ging die
commissie uiteen , zonder akkoord De regering zou nu zelf
de knoop doorhakken. Hoe ?
en wanneer ? vraagtekens ! ».
ERU55EL
Dhr Van den Daele stelt
vast dat, indien de regering
het nodige had s;edaan om te
Brussel volledige gelijkheid te
doen heersen tussen Vlamingen en Walen, het probleem
der randgemeenten gemakkelijker te regelen ware geweest
Zulks is echter niet gebeurd :
«Om te beginnen zou men
ten minste honderd nieuwe

van de

«Gaan we dan nog eens
naar verkiezingen gaan voor
feön parlement, waarin meer
dan een half miljoen Vlamingen niet vertegenwoordigd
zijn ? »,
EFURATIE

«Tot hiertoe geen enkel
ontwerp Ikzelf heb dan een
voorstel ingediend. De bespreking ervan werd door de
commissie van Binnenlandse
Zaken uitgesteld om de regering ter wille te zijn, die ondertussen... een commissie instelde .. ».
TAAL EN BESTUUR

Dhr Van den Daele verwijst naar het « rechtvaardig

regering.

BESLUIT

« Op 8 juli 1961 schreef ik :
«...Ik blijf bij de mening...
dat de CVP in haar eigen belang er goed zou aan doen een
echte Vlaamse groep te aanvaarden, die als dusdanig:
zelfstandig stelling
neemt
en desnoods een regering
durft ten val brengen. Het is
m i, de enige kans om het geschokte vertrouwen te herwinnen »
Na bovenstaande balans
ben ik overtuigd dat deze mening in de Vlaamse openbare
opinie meer en meer veld
wint »,
Wat hoeven wij daaraan
nog toe te voegen ?

Wemmel 9 juni 2 uur 3 0 : Landdag. Uiting van vaste wil tot duurzame
regeling der Waals-Vlaamse verhoudingen door federalisme.
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ENGELS TWEEDE TAAL
Waarde Bedaktle,
De Veieniging voor Cle verspreiding van de Engelse laal verheugt
zich over de stijgende belangstelling in Vlaanderen voor het aangekondigde taalontwerp van de
regering, dat een gedeeltelijk nieuwe regeling van het taalonderwijs
voorziet.
De Vereniging begrijpt de bezogdheid van sommige Vlamingen in verband met een reeks belangrijke punten in genoemd ontwerp, waartoe vooral het probleem van een al of niet verplicht
of fakultatief, vervroegd en versterkt tweede taalondc-richt. op de
lagere schoo' behoort.
Anderzijds meent de Vereniging
dat de discussies hieromtrent bij
vele Vlamingen een verlevendigd
inzicht In het probleem van het
vreemde talenonderrloht zal bevo'deren, wat uiteindelijk tot een
bewuster keuze van de tweede taal
za' leiden
In de plaats van talenkennis die
het venster op de wereld opent
na te streven, hebben de Vlamingen zich tot nu toe uitsluitend ingespannen om een nederlandsfranse tweetaligheid te verwerven,
vaak dan nog een dienende tweetaligheid die,vandaag zeker afgedaan heeft.
De verande-de tijd waarin wij
leven en het gewijzigde wereldbeeld brengen mee, dat verantwoordingsbewuste
ouders
niet
meer hun kinderen mogen oriënteren alleen maar naar de grondige kermis van het frans.
De onbetwistbare wereldtaal van
het ogenb"ik, de verbindingstaai
voor de helft van de mensheid, is
het Enge'-s, zodat deze taal in onze wereld de universele rol overneemt die in de middeleeuwen het
latijn en In de 18de eeuw het
F ans toekwam.
De wettelijke beschikkingen luiden thans als volgt :
Wanneer bij de overgang van
hel lager naar het middelbaar onderwijs in de officiële school, tenminste acht gezinshoofden per
homogene klas het Engels als
tweede taal voor hun kind kiezen
en bijgevo g het Frans als derde
taal behouden overeenkomstig de
wet, dan wordt het onde-richt in
de Engelse taal ingericht voor de
loop van heel de middelbare studies; ook a's het aantal leerlin-

gen beneden de 8 zou dalen blijft
dit behouden.
De Vereniging hoopt dat de huidige ijver inzake taalonderwijs
vanwege de wetgever, er zal toe
leiden een onduldbare diskriminatie tussen officieel en vrij onderwijs op te heffen door het vi-ije
onderwijs financieel in de gelegenheid te stellen dezelfde wettelijke bepalingen toe te passen.
De Vereniging acht in de huidige omstandigheden, bij het naderen van het'nieuwe schooljaar, een
voorlichtingscampagne
bijzonder
gewenst.
Personen die hierbij geldelijk
willen steunen kunnen hun bijdrage oversch'ijven op Postrekening nr 4112.09 van de Vereniging
voor de verspreiding van de Engelse taal te Brussel.

BACKTEN DE KUPE
Waai'de Volksunie,
Onlangs werd in de Waalse TV
na het journaal van H uur door
de speaker het volgende gezegd
i.v.m. beelden die negers vertoonden "die zich aan het beschilderen
waren : « Contrairement a ce que
l'on pouiTait croire, ce n'est pas
une fête a « Bachten de kupe »,
mais bien une fête locale au Congo en vue des elections communales ».
(In tegenstelling met wat men
zou kunnen menen, is het geen
feest in « bachten de kupe », maar
wel een plaatselijk feest in Kongo
met het oog op de gemeentelijke
verkiezingen.)
Zo worden in deze staat v&n
« eendracht tussen Vlamingen en
Walen », zoals de Belgische propagandamachine voorhoudt, de Vlamingen door de Franstaligen afgeschilderd.
In feite wordt hier weer een
stuk blootgelegd van de Waalse
ziel, woïdt; bewezen dat de Voilksunle gelijk heeft wanneer ze zegt
dat in de Belgische staat de Va^mlng gekolonisec'd wordt, dat de
Pranstaligen zich torenhoog boven
de Vlamingen geplaatst voelen en
dat Ze ons houden voor negers. En
wanneer tot zelfs de braafste Vlaming door die pretentie tot in het
diepste van zijn ziel geschokt
wordt en de « nationale » partijen
de rug toekeert, wordt hij door
dezelfde snobs uitgescho'den voor
« extremist ».
Alleen bij gelegenheden zoals

Zelfs de kraaien brengen het uit:

het « rendez-vous der Belgen»
waarbij men de Vlamingen kan
gebruiken als vulsel voor een anti-Vlaamse stoet, wordt geen woord
misprijzen gerept en zijn de Vlamingen « broeders ».
Nadien blijven we zoals voorheen de « sales Ménapiens », de
« boches du nord », en worden we
vergeleken met beschilderde negers.
R. Herder
V.M.O.-persleider provincie Antwerpen.

ONDERSCHRIFTEN T.V.
Geachte Heren,
Reeds dikwijls hebben wij Vla^
mingen ons moeten ergeren aan
de onwil van de franstalige T.V.,
om nederlandstalige ondertitels te
verstrekken bij de flms. Ondanks
alle protesten in de Vlaamse pers
stuiten wij nog steeds op dezelfde
onwil.
Het tergen moe, stelde^, wij voor
om, bij uitzending van fiüns op
het Vlaamse scherm, de franstalige ondertitels weg te laten. Dit
voorstel werd van de hand gewezen omdat het zogenaamd te duur
zou uitvaren.
De wa"e reden hoorden wij natuurlijk nooit ! Namelijk, dat de
Vlamingen in het huishouden van
radio en TV niets in de pap te
brokken hebben, dat wij verduldig en braaf de vernedering en de
achteruitsfV'ing moeten s'ikken
in naam van de Verdraagzaamheid en de goede wil voor onze
franstalige landgenoten.
Welnu, e^ is wel een oplossing
om eentalige ondertitels te bekomen. Op maandag 22 april verscheen er op het scherm van de
N.T.S. een film : « The other face
of Dixie ». Tijdens de uitzending
was er een storing van enke'e minuten aan het titeltoestel, te weten : een toestel dat ondertite's.
op het scherm brengt onafhankelijk_ van de film. Tijdens de'nieuwsuitzendingen gebruikt men
dit toestel eveneens. Een eenvoudig en goedkoop t"ukje, maar men
moet er willen aan denken.
^\s het moet, willen wij het
zelfs ste'len met goedkopere programma's, maar wij willen niet
meer te maken hebben met onverdraagzaamheid en nog minder
met onrecht Dat men het wete !
H.D.W.

Schuimrubbermatras sen

VOERSTREEK
Waarde Redaktie,
Alle verenigingen,
de naam
Vlaams of Nederlands waardig,
zouden gedurende het komende
zomerseizoen een autocan'eis dienen te organiseren naar Ovennaas,
naar de Voerstreek in het bizonder. Dat stukje Nederlands taalgebied stond vorig jaar in het middelpunt van uw belangstelling.
De harde strijd, die de Voerstreek heeft doorgemaakt, vraagt
uw daadwerkelijk meevoelen.
Komt gedurende de komende
zomer naar de heerlijke Voerstreek, een onbekend klein Zwitserland op eigen bodem. Komt
zijn schoonheden bewonderen, zijn
volk spreken en zijn nood begrijpen. Komt om Vlaanderen en Nederland In dat afgelegen stukje
neder'andsta'ig gi-ondgebied
bekend en bemind te maken.
Alle
toeristische
inJlchtingen
over Overmaas zijn op ons sekreta''iaat Hasseltsesteenweg 41, Tongeren, te bekomen. Schriftelijk -f
folders : mits 6 postzegels van 3 P
te zenden.
Voor groepsreizen per car door
Overmaas stellen we een bekwame
gids ter beschikking mits klein
honorarium.
Kampeerders zullen komende zomer twee kampeerterreinen in de
Voerstreek vinden. Vraagt ons inlichtingen.
Jeugdgroepen kunnen ook bivakkeren in de Voerstreek. Voor
St-Marens-Voercn
wende
men
zich tot Kwinten, 36 — voor andere dorpen tot ons sekretariaat.
J. Goeverneur.

E.P. BRAUNS TE
DiKSMUIDE
De leden en simpatizanten van
de V.U., die de uiteenzetting van
E.P. Brauns voor enkele weken
hebben bijgewoond, zul'en verrast
opgekeken hebben bij het lezen
van kommentaar op deze voordracht in de Volksmacht van 4
mei.
Laten we even de feiten resumeren. Pater Brauns, jezuiet en gekend theoloog, hield in een gefundeerde toespraak een overtuigend
pleidooi voor radikalisme in de
Vlaamse .strijd.

Steller van het artikel in de
Volksmacht is blijkbaar niet op
de vei-gadering aanwezig geweest,
doch schrijft zijn reakties neer
voortgaande op bedenkingen van
enkele geestesgenoten. die wed
aanwezig waren. Zo lezen we In
bedoeld artikel : « De spreker op
de vergadering heeft een paar
bokken van groot formaat gescho.
ten, vooral in zijn antwoorden tijdens de bespreking ».
Volgens deze mensen heeft Pater Brauns dtis reeds tijdens zijn
voordracht « grote bokken » geschoten ! We vragen
ons af,
waarom ze de spreker niet op de
vergadering van antwoord hebben
gediend, toen ze daartoe de kana
ki'egen.
Wat nu de « bokken » betreft,
geschoten tijdens de bespreking :
slechts een van de vele tussenkomsten van de aanwezigen was
een aanval op de stellingen van de
spreker (op een punt dat niet in
de toespraak
werd behandeld,
maar dat slechts ter sprake was
gekomen tijdens de bespi-eklng)
Alleen het feit reeds dat Pater
Brauns het niet moeilijk had de
uiteenzetting van de intei-pellant
te weerleggen en dat deze zich
gedwongen zag zelf een einde aan
het voor hem uitzichtloos debat
te stellen, was voor de aanwezigen
een duidelijk bewijs van de juistheid van de argumentatie van Pater Brauns.
Beschuldigingen uiten in een of
ander blad is gemakkelijk. Daar
bestaat geen gevaar, weerlegd te
worden ! Daarom dagen we de
Brauns-aanvallers uit in een door
hen gekozen zaal een openbaar en
tegensprekenjk debat aan te gaan
met Pater Braims. Indien de mensen van de Volksmacht ernstig
zijn en overtuigd van de juistheid
van hun standpunten, zullen ze
dit aanbod met beide handen aangrijpen. Schrijvelarij in de bladen
is dan overbodig. ESikel en alleen,
zo kunnen ze bewijzen dat ze hun
opinie kunnen verantwoorden. In
het andere geval geven ze zich bij
voorbaat verloren ! en zal de openbare mening de nodige konklusles
kunnen trekken ! Alle nodige kontaktnamen in verband met dit
tegensprekelijk debat kunnen gebeuren in het lokaal van de Volksunie, Vlaams Huis, Ijzerlaan 83,
Diksmuide.
Het bestuur van de Volksunie
afdeling Diksmuide.
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met
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bedekkingslagen
(Brevet - 529768)
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Gewatteerde bedspreien
Wollen dekens
Tel. 44641 en 44642
De schoonste gronden l ggen in Spanje.
A&i. het mooiste strand van de Middellandse zee
Inlichtingen :

VIKING
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht.

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

Wij drinken het goede Vlaamse bier van
de brouwerij Lootens Koekelare

HOP EIS MOUT
Verkoper voor Aalst en omgeving :
Norbert De Ganck, Watertorenstraal 10 Aalst
Tel : 053/21667
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Hien-onder volgt hel derde deel van een arti1«>l«^nreeks
die vóór enkele w e k e n in ons blad begonnen werd.

zetelaanpassing
en demografie

D e ganse reeks, die in volgend nummer wordt voortgezet, zal een duidelijk en volledig beeld brengen van de
problemen van demografie en zetelaanpassing. Kaderleden en propagandisten doen er goed aan ze zorgvuldig
bij te houden.

3 ) D e Aktieve Bevolking.
Datgene, dat de sociologen
bij voorkeur bestuderen, is
wel het « aktieve » gedeelte
der
bevolkingsstruktuur.
Hieronder verstaat men, voor
de mannelijke elementen deze van 15 tot 64 jaar, en voor
de vrouwelijke deze van 15
tot 59 jaar
Het is de aktieve bevolking
die de last draagt van de
niet-aktieve : de kinderen en
de ouderlingen of gepensionneerden. Bij een normale bevolkingspiramide is de basis
breed en de top smal : veel
kinderen in verhouding tot de
oudste inwoners. De versmalling gebeurt er geleidelijk,
zonder grote verschillen van
één leeftijdsjaar tot een volgende. In dit geval zal de aktieve bevolking (het midden
der piramide) groot genoeg
zijn om de lasten van het
overige gedeelte te dragen.
I n landen met een verouderde bevolking (laag geboortecijfer) blijkt de piramide
bijna tot een rechthoek omgevormd te zijn (evenveel
kleine kinderen als ouderlingen), en is de massa der aktieve bevolking te klein. België behoort tot zulk een type.
Voor ons is het van groot
belang vooral de verschillen
tussen Vlaanderen en Wallonië te onderstrepen. De verhoudingen voor het ganse
land waren op 31-12-1960 zoals weergegeven in tabel IX.

TABEL IX
Minder dan

13 jaar

:

mannen
vrouwen
Van 15-64 jaar :
mannen
Van 15-56 jaar :
vrouwen
Mannen van 65 jaar en meer :
l'rouwen van 60 jaar en meer :
Totaal

61,3 Personen moeten dus
instaan voor 38,7 die niet aktief zijn. Laat ons in tabel X
deze cijfers even vergelijken
met vorige jaren (per duizend
Inwoners) :

TW.LL

Tl BEL XI
Land

:

Bevolking

België
Wesl-Duil.sland
l'ranlxrijU
Italië
Nederland

:
:
•
•
:

(X 1.000)
9.178
53.756
4G.218
50.953
11.556

1.105.813
1.067.031
2.928.133
2.695.750
463.876
971.551

samen :
31,9 %)
29,4 %)

23,7 %

samen

15,0 %

: 0.178.154

:

G1,S %

100,0 %

vinden) zou voor Wallonië
nog nadeliger cijfers veroorzaken. De aktieve bevolking
(hier de groep van 20 tot 59
jaar) neemt in ontstellende
mate af in Wallonië (van 575

1800 1910 1030 1047 lOGO 1070 (VOO
305 220 200
G.35 GOJ 687
76 107
04

Wij stellen dus een zeer erge verslechtering van de
struktuur vast. Het aantal
bejaarden groeit gestadig;
het aantal der aktieve elementea neemt gedurig af sedert 1930; het aantal jongeren daalde zeer sterk na 1919,
en zal terug afnemen na de
heropleving sedert 1947.
Om de toestand in België
iroUedig te kunnen beoordelen moeten we, in tabel XI,
nog even vergelijken met deBe in de andere landen der
Europese Ekonomische Gemeenschap
(op
31.12.1960
per duizend inwoners):

237
U9
261
229
399

België heeft derhalve het
hoogste percentage bejaarden
van West-Europa, zelfs nog
meer dan Frankrijk ! Vergelijk hiermee nog Groot-Brittannië: 112 bejaarden p / d u i zend inwoners, en de Verenigde Staten 87.
Hoe is de verhouding tusten Vlaanderen, Wallonië en
Brussel ? Wij halen de cijfers
van tabel XII uit het beruchte verslag Sauvy waarover
verder een woordje meer :
(op te merken dat de indeling
der leeftijdsgroepen enigzins
anders ligt, hetgeen evenwel
niets afdoet aan de algemene
tendens en de betrekkelijke
waarde der gegevens)
Opvallend is natuurlijk het
enorme verschil tussen de 3
gebieden. Volgens sommigen
houdt het verslag Sauvy dan
nog te veel rekening met de
inwijking in Wallonië om de
prognose voor 1975 op te maken. Een wijziging in deze
toestand (dus meer Vlamingen die in eigen streek werk

Y

Minder dan 15 j . S2S
Van 15 tot 0', j . 609
Quder dan 64 j . 03

Mi ider dan
15 j .

237
643
120

222
639
130

p / d in 1947 tot 533 in 1961,
en volgens de vooruitzichten
zelfs tot 483 in 1975), terwijl
Brussel nog sneller bergaf
gaat, niettegenstaande hier
tienduizenden inwijkelingen
nieuw bloed aanvoeren...
4) Het zgn. Verslag Sauvy,
en Verslag Delpérée.
Ten einde de veel te snelle
veroudering van Wallonië t e gen te gaan, heeft de Conseil
Economique Wallon een studie ondernomen van dit
vraagstuk.
Als
bekroning
hiervan werd een verslag uit-

15-6i j .

Ouder dan
6i j .

643
67 i
621
697
609

De Besluiten der verslagen

120
107
118

Sauvy

U

binnen

de Ekonomische Raad voor
Vlaanderen, gepubliceerd in
december 1962, en dat ter
zake een kordate afwijzende

1947

1960

1975

O»

1 laanderen
Wallonië
Arr. Brussel

;
:
:

323 541
247 575
231 599

+

136
178
170

het

van een federale

XII

s

Delpérée

zijn enkel aanvaardbaar

92

gegeven begin 1962, van de
Franse sociologen prof. Alfred Sauvy en Roland Pressat. Hoewel geen onbekende
feiten werden geopenbaard,
sloeg de publikatie in als een
bom.
Gelet op de inhoud van de
besluiten van dit dokument,
aarzelen wij niet het een federalistisch stuk te noemen.

TABEL

en

at

10

S

é

317
275
250

Cl

530
633
537

LO

+

3

153 327
192 295
213 214

492
483
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zo werd het trouwens ook stelling inneemt. Vooraf weze
door de M.P.W. opgevat. Het uitdrukkelijk gezegd dat de
is echter onaanvaardbaar dat werkgroep, in plaats van een
de regering van een unitaire nationaal standpunt in te nestaat een discriminatie-poli- men, en zowel Vlaamse als
tiek zou voeren op gebied van Waalse noden te beschouwen,
gezinsbijslagen e.d. tussen enkel en alleen eenzijdig de
verschillende landsgedeelten.
Waalse problematiek bestuTrouwens suggereert het deerde. Daardoor wordt als
verslag Sauvy de scheiding doel van de werkgelegender rekeningen daar waar het heidspolitiek
vooropgezet :
handelt over de regionale « h e t doen ophouden van de
politiek op gebied van ge- vermindering van het aantal
zinsvergoedingen, en zegt o. betrekkingen in loondienst in
m. : « Wallonië zou dan vol- bepaalde gewesten en het
ledig de voordelen halen uit produktief ( = aktief) mensede bijkomende offers die het lijk potentieel opnieuw opzou dragen, en zou deze tege- bouwen », Van het Vlaamse
lijk gemakkelijker aanvaar- beginsel : «werkgelegenheid
den »,
Sauvy werkte in opdracht
van de Walen, en het is normaal dat in zijn verslag alle
vraagstukken vanuit Waals
standpunt worden benaderd.
Maar dan moet men logischerwijs aannemen, dat ook
het Vlaamse standpunt wordt
in
aanmerking
genomen
vooraleer d® staat zijn sociale gezinspolitiek vaststelt. En
wat dit betreJt, zijn wij van
mening dat zulks niet het geval is.
Inderdaad werd, naar a a n leiding van het verslag Sauvy, door het ministerkomitee
voor sociale en familiale politiek een werkgroep opgericht onder het voorzitterschap van de heer Delpfeée,
sekretaris-generaal vaa het
ministerie van Sociale Voorzorg. Het verslag van deze
werkgroep (Verslag Delpérée)
werd ingediend op 14 juni
1962. Het gaat hier dus niet
langer om een officieus dokument, maar wel om een
verslag opgemaakt door a m b tenaren van de Belgische
staat, in opdracht van de regering. .
Voor wal volgt steunen wij
ons op het memorandum van

raam
staat!

verhogen in eigen streek» fs
geen sprake !
De voornaamste punten
van het verslag Delpérée worden hierna bondig opgesomd,
terwijl tegelijk de degelijke
kritiek van de ERV kort samengevat wordt weergegeven.
Wij menen niet dat hieraan
nog iets dient toegevoegd,
a) D e demografische
toestand :
Het verslag Delpérée gaat
uit van de vaststelling dat
behoudens ommekeer, België
het oudste land van Europa
gaat worden. De ERV meent
dat deze houding te pessimistisch is, gelet op de recente
verbetering van de Waalse
nataliteit. Wij wezen er echter reeds vroeger op, dat zulks
in niet geringe mate te wijten was aan de vreemdelingen, in Wallonië tijdelijk gevestigd.
Over het algemeen kan
men van de toestand in gans
België spreken van een gematigd gunstige ommekeer sedert 1950.
E. SLOSSE
Hoofd van de
Studiedienst
der V.ü,
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ePeRNOTEN
V.E.V.-KONGRES

Br i e f
aan dhr de Vleeschauwer
»p het bankska
te NU VEL

y^aarde haron.

Wal men u daar op de rechlbanh te Nijvel in de sehoenen
•wil schuiven is voorwaar geen wisscicasje : medephchligheid
aan een bedrieglijk bankroet van om en nabij de zesiig mü]oen
niel-aanqiüe van 280.000 F inkomsten, verzuim van boehhoudHundige reehtvaardiging van in het totaal 300.000 F die gij
ontvangen hebt aU raadgever van Socoga, zevenvoudige valsheid in geschriften en gebruik van deze vervalsingen bij de
hoop en de verkoop van onroerende goederen, enzoverder
tnzovoort. Een indrukwekkende
reeks beschuldigingen die
opgesomd worden in de 53 getijpte bMdzijden van de beschutgigingsakte.
Wanneer we ons, baron, met hel hakmes van ons beperkt
gezond verstand een pad homuen doorheen het oerwoud van
het juridisch jargon, dan stuiten we uiteindelijk op de vraag :
hebt gij en hebben uw medebeschuldigden ja dan neen te
tigen bale goederen verkocht die toebehoorden aan de firma
Socoga, nadat deze reeds faljiet was verklaard ? Deze wel zeer
eenvoudige vraag schijnt mij, onervaren leek, gemakkelijk te
beantwoorden met een even eenvoudig ja of neen. Maar het
leven is altijd nog wel een tikje ingewikkelder dan mijn
beperkte grijze celletjes.
Ingewikkelder, baron, en grilliger. Zo grillig dat hel
toms siiualies schept die niet eens in de stoute fantazie van
ten romanschrijver zouden rijzen. Of is het geen plezante gril
van hel leven dat gij, professor aan een eerbiedwaardige Alma
Mater en dan nog professor juist in Ilandelsrecht, op hat
bankske zit om te antwoorden op een reeks beschuldigingen
éie even zoveel inbreuken zijn op uw professoraal domein -•
het Ilandelsrecht. En is het geen ingewikkelde situalie dal
ten paar kleine magistraten het op uw specifiek domein moeien
opnemen tegen u, de specialist, de professor, de oud-minister ?
Hel zal hen, baron, de taak niet vergemakkelijken. Ook
tij zullen wel beseffen dat indien een deskundige zoals gij
zich op hel oneffen pad der wetsontdniking begeeft, hij op
dal pad lal van hindernissen kan leggen waarvan een leek
nauwelijks enig benul heeft. Een zaak vóór een rechtbank heeft
altijd iets van een eompeliiie en speciaal in dit geval is er
voor de aarüstager heel wat eer te halen uit een overwinning.
De overwonnene immers zou van formaat zijn.
Want formaat hebt ge, baron. Formaat en lef. Hel formaat
van een hardnekkige, vasthoudende vechter en hei lef van da
man die alles of niels speelt. Wordt hel alles, wordl hel niets ?
Ik weel hel niet. De vraag is trouwens niet eens zo belangrijk
tvanl de uitspraak . hoe dan ook • zal niemand beletien liet
zijne te denken over een heleboel dingen. Zo bijvoorbeeld over
uw uitspraak : « Ik heb als minister steeds propere handen
gehad. Niel iedereen kan dat zeggen ! ». Of over uw antwoord
oan meesier de la Kethulle, toen hij u verweet dat gij, toen
ge nog minister waart, een deel van uw inkomsten voor de
fiscus hebt verborgen : « dring niet aan, meesier, of ik zal u
vertellen wat gij deedt in Leopoldstad ».
De uiteindelijke uitspraak, baron, heeft in liel licht ivo?
deze en tientallen andere uitlatingen, vaagheden, vergctnlheden en rond-de-pot-draaierijen nog slechts beperkt belang.
Thans reeds weten we dat een gore bende van tientnllcn hooggeplaatste haaien zich in Kongo ten kosie van de gemeenschap
heefl verrijkt op een wijze die bezwaarlijk als model kan
dienen voor een kursus in staatsburgerlijke opvoeding. Titans
reeds is ons een tip van de sluier opgelicht die hangt rondom
de grote republiek van de kameraden uit de financiewcrcld cii
de hoge politiek.
Wie uw proces volgi, hnrön, heefl zijn mening over dit
olies en ook over u. Wat mij betreft kan ik het niet ontveinzen
dat ik met een tikje leedvermaak de kromme sprongen volg
van de eerste uit een gans gilde dal ik nooit en op geen enkel
stuk verder heb betrouwd dan mijn neus lang is : de Londenaars. Enkele jaren geleden, ten tijde van de sehoolkweslie,
was dil gilde nog machtig genoeg om n een ander schandaal
van hel lijf te houden.
Maar vandaag, baron, zit gij volop in de rals. Sn die rais
U nog dikker dan de Londense fog.
Vw dio Genes.

Wie zich in Brussel nog illuzies zou gemaakt hebben
over het feit « dat de Vlaamse strijdvaardigheid wel zal
koelen zonder blazen » of dat
deze strijdvaardigheid slechts
onderhouden wordt door een
« handjevol extremisten »,
zal wel even nagedacht hebben toen hij kennis kreeg
van de redevoering die door
VEV-voorzitter Cappuyns gehouden werd op het kongres
van zijn vereniging verleden
zaterdag.
In deze merkwaardige redevoering werd met ijzeren
logica gewezen op de ergerlijke tekortkomingen van de
Belgische zakenwereld
en
van de franstahge bourgeosie in Vlaanderen. Deze bourgeoisie heeft t h a n s nog als
laatste
vluchthaven
voor
haar slinkende invloed : het
bedrijfsleven. Voor de vernederlandsing van dit bedrijfsleven volstaat de overreding
niet; ze moet van hogerhand
en langs wettelijke weg worden opgelegd.

GEEN BEDROG
V.E.V.-voorzitter Cappuyns
laakte de slappe houding van
zoveel Vlamingen die « uit
beleefdheid » of uit snobisme
Frans blijven praten in h u n
kontakten met de Brusselse
instanties, op nationale raden, vergaderingen enz
Hij noemde zulks « bedrog
dat gepleegd wordt tegenover
de jonge generatie in Vlaanderen, voor wie wij volledig
Nederlands onderwijs hebben opgeëist ».
Het kongres betuigde langdurig en luidruchtig zijn instemming met deze klare,
duidelijke en scherpe programmarede van voorzitter
Cappuyns.
Dit bewijst dat het V.E.V.,
meer nog dan in het verlenen, zijn plaats in het front
van de Vlaamse strijd zal
houden.
BESCHAMEND
De eis tot vernederlandsing van het bedrijfsleven
langs wettelijke weg, die zolang reeds van aan de bazis
naar omhoog heeft geklonken, wordt
daarmee ook
plechtig en nadrukkelijk gevestigd aan de top van het
Vlaamse zakenleven.
Het is beschamend voor
de Vlaamse k'eurpolitrekers
dat deze eis van de Vlaamse

"ï
grasduinen...
« Er zijn Vlamingen,
die "principieel op hm
recht staan en op het departement
of in een commissie-vergadering
hun eigen taal spreken.
De
meesten voegen zich. « Kom maar eens inde
koffie-kamer van het parlement », zei mij een parlementslid. « Een groepje Vlamingen van mijn partij
zit bij elkaar; gesprek natuurlijk in het Vlaams. Er
komt één Waal hij, en allen schakelen over op het
Frans ».
Prof. dr P . Geyl, « Krachten en t e genkrachten in Vlaanderen » — Vrij
Nederland, 1 9 5 4 .

werkgevers en werknemers,
deze bij uitstek sociale en
ekonomische eis, nog praktisch geen weerklank heeft
gevonden in h e t parlement.
Alleen de Volksunie diende
meer dan een jaar geleden
een wetsvoorstel in tot vervlaamsing van h e t bedrijfsleven. Niemand in de grote
partijen vond het de moeite, er enige aandacht aan te
besteden...
Zal dat veranderen, nu de
V.E.V.-voorzitter deze eis zo
nadrukkelijk met het prestige van zijn m a n d a a t heeft
verdedigd ?
« JAMMERLIJKE
VERGISSING »
Onder deze titel schreef
«De Standaard»
verleden
donderdag : «De Voerstreek
behoort tot het Nederlandse
grondgebied. Mgr Van Zuylen,
de bisschop van Luik, schijnt
hier echter anders over te
denken. Toen hij voor een
paar dagen het vormsel kwam
toedienen te St Maartensvoeren heeft hij het nodig geoordeeld in dit door en door
Vlaamse dorp een frans sermoen te houden. Het was de
eerste maal in de geschiedenis dat een dergelijk feit zich
voordeed ».
De « Standaard » wijst er
op, dat deze handelwijze « een
zeer slechte indruk » in de h e le Voerstreek heeft gemaakt.
Het blad besluit met te verklaren dat het een dergelijk
optreden m a a r matig kan a p preciëren.
V.U. IN LIBRE
De Volksunie heeft vier dagen achter mekaar de eer gehad te prijken op de eerste

de taal der cijfers...
De taaiverhoudingen
in Buitenlandse
Zaken
zijn voor de Vlamingen wel altijd
buitengewoon
vernederend
geweest.
Het zoveelste
voorbeeld :
bij Buitenlandse
Zaken bestaat er een Dienst voor
Informatie en Kulturele betrekkingen.
De verhouding ziet er uit als volgt :
Eerste kategorie : 10 Franstaligen, 3 Vlamingen.
T w e e d e kategorie : 3 Franstaligen, 2 Vlamingen.
D e r d e kategorie : 9 Franstaligen, 2 Vlamingen.
Alleen op de allerlaagste trap — bij het personeel van de onderhoudsdiensten
en bij de loopjongens — zijn er 13 Vlamingen tegenover S Franstaligen.
Zoals gebruikelijk 1

bladzijde van de «Libre Belgique ».
De Brusselse
kletstanté
bracht een artikelenreeks,
waarvan h a a r argeloze lezers
wellicht denken d a t ze een
knap stukje « inside information » is, maar waarvan insiders vaststellen dat ze met
schaar en lijmpot uit ons blad
en uit de publicaties van
C.R.I.S.P. is samengeplakt,
We maken hier gewag van
deze artikelenreeks, niet om
ons met een glimlach over de
oppervlakkige inhoud ervan
te verheugen, m a a r om even
aan te stippen hoe groot d«
belangstelling van de C.V.P.kranten voor de V.U. momenteel wel is.
Zo groot als h e t ei waai*
mee de C.V.P. opzit in afwachting van de steeds maar
dichterbij komende verkiezingen !

VOORHEFFING
Boudewijn,
Fabiola
en
Spaak zijn niet de enige Belgen die dezer dagen n a a r
Londen zijn getrokken. Ook
Dries Dequae deed dat, iets
vroeger dan de koninklijke
bezoekers en met heel wat
minder tamtam.
Want Dries moest in Londen centen gaan zoeken voor
de
uitgeputte
Belgische
staatskas.
Dries zette zich dus aan t a fel met de Britse bankiers en
zegde wat hem op het h a r t
lag : de Londense banken
zouden een lening van de
Belgische Staat moeten p l a a t sen bij het Britse publiek.
Wanneer' de Britse intekenaars op deze lening bij de
bank komen opstrijken, zou
de bank daarop — net als in
België — een voorheffing
moeten toepassen. « W a n t » ,
zei Dries, « het gaat niet op
dat de Britten profiteren van
onze interesten zonder voorheffing, terwijl mijn waarde
landgenoten wél aan die
voorheffing
onderworpen
zijn »
De Britse bankiers hebben
even geglimlacht en hebben
Dries duidelijk gemaakt d a t
hun politiek niet de minste
lust heeft om kennis te m a ken met de zegeningen van de
Belgische fiskale hervorming.
Dries kwam terug n a a r
Brussel zónder centen en mét
de wetenschap, dat men in
het' buitenland durft twijfelen aan het financieel en fiskaal genie van hemzelf en
van baas Lefèvre.
I n het binnenland doet me»
dat al lang !
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Plezanter met twee. Maar niet te Leuven !

/Te
Leuven Blijft, n a de
Vlaamse
studentenbetoging
van verleden week, de beroeping voortduren.
De
Acapsul-professoren
denken niet a a n ontwapenen
en blijven met onverminderde
ijver h u n fanatieke en grojteske eis stellen : een volledig-franstalige autonome e n titeit te Leuven;
volledig
franstalig onderwijs te Leuven, op nauwelijks 11 km van
de taalgrens !
De Acapsul is nu steun hogerop gaan zoeken. Nadat
eerst was beweerd en d a a r n a
gelogenstraft dat ze een afvaardiging n a a r de Paus te
Rome h a d gestuurd, wordt nu
hardnekkig volgehouden d a t
ze kontakten met Rome zoekt
of heeft via de nunciatuur.
H a a r eis voor kastescholen
en voor een kastegemeenschap heeft ze dan ook « a a n gepast » a a n het hoger n i veau : dat heet nu « Europese scholen » en een « Europese gemeenschap » te Leuven.

WALEN BUITEN ?
De extremistische Acapsulstelling m a a k t het zoeken
n a a r enig vergelijk absoluut
onmogelijk. Van Vlaamse zijde is daar m a a r één a n t woord op : «Als dat uw
s t a n d p u n t is, heren, valt er
niet te praten. Dan is er m a a r
als oplossing : Walen buiten ! ».
Eigenaardig genoeg wordt
het «Walen buiten» t h a n s
niet meer alleen door Vlaamse kelen aangeheven. Heel
wat Waalse profs en studenten zouden veel liever n a a r
Wallonië trekken dan te Leuven aan hun voorrechten te
moeten verzaken. In hun r e cente motie zeggen de Waalse studenten h e t voor het
eerst : «indien we geen voldoening krijgen, dan zal dé
franstalige afdeling Leuven
moeten verlaten ».
Deze onvei-bloen«3e- afdreiging m a a k t op de Vlamingen
niet de minste indruk. En ook
niet op sommige Walen : het

verlangen n a a r een eigen
Waalse katholieke universiteit op Waalse bodem is sterker geworden.
« Walen buiten » is niet alleen m a a r een betogingskreet
van
luidruchtige
Vlaamse studenten. Het wordt
meer en meer de bazis voor
een oplossing. Een oplossing
waarbij én Vlaanderen én
Wallonië baat zouden hebben.
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I waarde landgenoten..;
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SCHELDE-RUN
Met de ondertekening van
het akkoord betreffende
de
Schelde-Rijn-verbinding werd
een oud twistpunt tussen
België en Nederland uit de
weg geholpen. We kunnen er
ons slechts om verheugen,
evenals we ons verheugen om
de stap vooruit die dit akkoord voor de Antwerpse h a ven betekent.
Minister Bohy heeft naar
aanleiding van dit akkoord

•1^'.>«
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Bohy : taktvolle Waal

Met zo in Quebec. Deze deehiaat Ju'cjt
een eigen parlement en regering die de
eigen personaliteit van het land bevesligt
en voor zijn belangen opkomt, ook in de
vreemde. De deelslaat Quebec bezit eigen
officiële kontakten in de wereld : een
Quebec-huis in Parijs en in Londen en verzekert ook op ander gebied ten dele zelf zijn
eigen buitenlandse
belrekkingen.
Bij ons doet België al wat het kan om de
Vlaamse uilstraling in de wereld te verhinderen en steeds onder de maat te doseren,
zoals het de gevestigde machten (eslc^Ushments) past, en zoals het ook past in het

qiiebec, iranse deelstaat
in kanada:
een voorbeeld voor ons
van de verafgelegen deelstaat Quebec in
tmdientie ie ontvangen. Onderlussen munt
de dihastie uit door sibylijnse verklaringen
over de Belgen, waaruit angstvallig elke
verwijzing naar ]'lamingen of Walen wordt
geweerd en weggemoffeld. Met de ene uilzondering in 191i, bij het beginnen van de
oorlog, waarvan ze zich de terugslag deerUjk beklagen.
Onze vorsten en puUliche leiders hebben
2ich steed's ontpopt tot grootmeesters van
deze magie der verdoezeling, ivaardoor ze
het Vlaamse volk in zijn mtndenuaai'digheidspozitie gevangen h.gud<:n en de- voorwaarden voor verder uitholling op gang
houden.

van

1

struktuurhervorm'mgen
te spreken.
Waarom zou
men ook de al oj niet gefundeerde
Vlaams-Waalse
grieven niet
bedenken met
een hervorming
der
staatsstruktuur
?
Wel, onidat er niet lichtzinnig met de staatsstruktuur
mag omgesprongen
worden. »
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de hevr-ijding is het de gewoonte,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiHiiimiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiniimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiniiiiiiiiinimh.^^

weer eens blijk gegeven van
lompe onbeschoftheid. Het is
gebruikelijk dat het ondertekenen van een dergelijk akkoord met enige plechtigheid
door de beide betrokken r e geringen gelijktijdig
wordt
bekendgemaakt.
Aan deze elementaire regel
van internationaal
fatsoen
liet socialist Bohy zich niet
gelegen : dagen op voorhand
al kwam hij te
Antwerpen
uitkraaien dat hij binnenkort
het akkoord zou gaan ondertekenen. Zeer tot ongenoegen
van Den Haag !
Onbeschoftheid ? Of berekening : een kleine vriendendienst aan de Antwerpse p a r tijgenoten m e t het oog op de
nakende gemeenteverkiezingen ?

DE LEIDER

18t3^-^-^^iï5«!»«??s.^£&^?aeg^SBr^^s!^^
De heer Lesage, eersle-minikler van de
Franse deelstaat Quebec in Kanada, werd
vrijdag jongstleden door Itoning Boudewijn
ontvangen op het paleis van LaJcen. Wal ons
hierbij treft is, dat Quebec geen soevereine
staat is maar een deelstaat, zelfstandige
provincie uit de Kanadese federatie.
De provincie Quebec telt ongeveer vijf
miljoen inwoners, net als Vlaanderen. Maar
In tegenstelling met het Vlaamse land heeft
lij een eigen zelfstandig politiek beslaan en
^«ztt zij een eigen politieke struktuur met
tlgen regering. Bij zoverre dat het sire
Boudewijn heeft behaagd, de eerste minister

=

palernalisliseh kraam van de unitaire slant
die ons onder de domper houdt. Er zal iets
grondigs veranderd zijn in dil land, de dag
waarop het twrstenhurs dal titans de eersleminisler van Quebec ontvangt, ook de
eerstc-minister van de Vlaamse deelstaat
met luister en eerbied zal ontvangen.
Onderlussen moeten wtj in eigen land
strijden voor de meest elementaire erkenning, die aan Quebec zo grif door onze
eigen vorsten wordt toegeivoi pen. Zelfs icn
private instelling voor de uitstraling der
Vlamingen in de wereld en voor kontakt
met hen zaals die onlangs werd opgericht,
dient te starten onder de dubbelzinnige

C.V.P.-senator en oud-minister De Boodt diende onlangs een wetsvoorstel in
waarbij de invoering van
fialkadefs in het leger werd
;^orzien.
" D e z e logtsche Vlaamse eis
werd onmiddellijk gesteund

o.m. door het Vlaams Aktiekomitee en door V.O.S,
Hij werd echter niet gesteund door de partij van de
heer De Boodt. En minister
Segers, partijgenoot van de
heer De Boodt, deed het nodige om hem definitief te kelderen.
Wat zei De Saeger ook weer
in 1962 ? Dat de Vlaamse
C.V.P. de pretentie heeft de
Vlaamse strijd te leiden !
Wanneer dan een Vlaams
C.V.P.-er de Vlaamse strijd
wil voeren, wordt hij onmiddellijk door een van zijn
« leiders » in de rug geschoten.
Wat de C.V.P.-bladen nief
zal beletten, de «leider :> bij
iedere gelegenheid
In
de
bloemtj es te zetten.
Nadat
zijzelf a plus b bewezen hebben dat de politiek van Segers
op
Landsverdediging
de
Vlaamse
gelijkberechtiging
vóór het einde van deze eeuw
uitsluit.
^_^,",'
GiOte man, die Segers ! Eén
der triestigste produkten van
het Van Cauwelaertse Antwerpen.

tmjUMPfjauiwpM}
naam van « België in de weieid », om aanvaardbaar te ivorden.
Ondertussen worden de miljoenen voor
public-relations misbruikt om Vlaanderen
van zijn rechtmatig zelfbestuur af te houden en elke verzuchting in die zin met
klatergoud te overspoelen.
De dag waarop de dinastie een andere
houding zal aannemen teggnover de Vlaamse
autonomie zullen wij ook onze houding,
althans op federaal vlak, kunnen herzien
tegenover haar. Tot zover kan onze houding
niet anders dan voot waardelijk
Hijven
tegenover een koningshuis van vreemde
kuituur dat nooit nagelaten heeft de Vlaamse ontvoogding tegen be werken en zelfs te
misprijzen. Telkens wanneer bepaalde personaliteiten, zoals de baronnen Moens de
Fernig of Guillaume, het bij de Vlamingen
verkorven hadden, werden zij persona grata
bij het Hof. Om maar van de fratsen van
Alexander te zwijgen.
De autonomie van de provincie Quebec is
nochtans ook moeten bevochten, afgedwongen en uilgebouiüd worden, want in 1807
werd door de Engelsen in Kanada een sterk
centraal bestuur achtergelaten met ze:r
beperkte machten voor de provincies.
En wat wit nu de eerste-minisler van
Quebec ? Wij lezen het in de « Lib-re » van
10 mei j.l. De inwoners van Quebec willen
een meer aktieve en dinamische politiek.
De <( ekonomische herovering » is één der
essentiële doelpunten van de « liberale »
eersle-minister Lesage. De nalionalisatie van
de elektriciteitsvoorziening., thans in Itanden
van vieemde trusts, was de grote inzet van
de verkiezingen die door hem werden
gewonnen. Verder hoeft hij een program
uitgewerkt
van demokratische
planning
(Program de planification
démocratiquc)
met de inzet van de nodige investeringsmiddelen om de inspanningen Ie bundelen
en te stuwen in de richting van een ekonomische emancipatie ten einde de bekende
ekonomische groei van Kanada niet louter
en alleen maar te laten ondergaan. Dit
program is slechts het verlengstuk van een
brede bewustwording nopens de plaats van

Quebec in hel geheel der Kanadese federatie^ •
Quebec heeft zich een bijzondere taak toegeëigend, namelijk het behoud en de bct'fstiging van het Franse feit in Kanada. liet
wil voor de franse kuituur een betere plaats
inruimen in de konfederatie en de bedreiging bezweren van overspoeling door ff«
Engels-Amerikaanse
kuituur.
Dit alles kan men lezen in de « Libre »
van 10 mei, die er met veel begrip en simpatie oner schrijft^ We kunnen ons terecht
afvragen waarom de « Libre » in die voorwaarden niet dezelfde houding aanneemt
tegenover de Vlaamse ontvoogdingsstrijd op
sociaal, ekonomisch, kultureel, politiek ea
administratief gebied in ons land. Tenware
omdat de « Libre » en haar lezers üch in
ons land bevinden in de sociologische
pozitie van de Engelsen in Kanada, waarbii
het Vlaamse lot met dit der Frans-Kanadezen te vergelijken is.
Al de doelstellingen en verzuchtingen van
de heer Lesage en van Quebec kunnen wij
zonder meer op de Vlaamse toestanden in
België en in Europa overdragen met tenminste evenveel klem : strijd voor ekonomische emancipatie, strijd tegen het ondergaan van een onaanvaardbaar kolonialisme,
strijd voor planmatige ekonomische ontwikkeling, sociale dekolonialisering, kulturel»^
ontvoogding, organische erkenning en evenredige doorstroming van het Vlaamse dament te Brussel en in de centrale instellingen, uitstraling en erkenning in de
wereld.
Daarom hebben wij ook de middelen van
Quebec vandoen om dit te verwezenlijken :
een vorm ven ruime politieke zelfstandigheid. Dan zal het Hof en tutti quanti niet
meer meewarig op ons volk neerzien en het
zonder meer voorbijgaan, maar votwaaidtg
erkennen en met eer en waardigheid bejegenen, zoals gebeurde met de eerste-minister van Quebec. En dan zullen wij ook vrij
zijn op een ruim vlak, met Nederland de
belrekkingen te onderhouden die wij zetf
wensen.
D. De Goninck.
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VERGELIJKINGEN

Toen bij de recente verkiezingen in Italië de socialisten
en de liberalen hun pozities
in het Italiaans
parlement
wat wisten te verbeteren,
steeg er zowel in de Belgische
socialistische
als
liberale
kranten een triomfantelijk
gehuil op. De overwinning
van hun geloofsgenoten was,
volgens
onze
inheemse
blauwselventen en rode broeders, een vingerwijzing voor
België. De overwinning, zo
schreven onze rode en blauwe
scribenten, lag volkomen in
de lijn van de historische
ontwikkeling.
Aan deze historische ontwikkeling is thans een bruusk
einde gekomen : bij de Nederlandse parlementsverkiezingen kregen zowel de liberalen als de socio's duchtig er
van langs.

MELKKOE

Er is in België een soort
« kapitalisten » dat met
nooit - verflauwende
ijver
door de fiscus wordt uitgeschud : de automobilisten.
Dat het overgrote deel der
automobilisten mensen zijn
die een wagen hebben om er
hun boterham mee te verdienen, speelt daarbij geen rol.
Zopas is de benzine weer
8 centiemen per liter duurder
geworden; in een jaar tijds
steeg de prijs met 60 centiemen.

Thans is het de beurt aan
de C.V.P. om te zeggen dat
een
christendemokratische
overwinning «in de lijn der
geschiedenis » ligt en te verwijzen naar de rezultaten
van de Nederlandse K.V.P.
En er daarbij
natuurlijk
niet te fel de nadruk op te
leggen, dat de grote overwinnaars in Nederland de kleine
partijen geweest zijn. Bijvoorbeeld de Boerenpartij...

BEDROG-EKSAMEN
Op 13 mei 1962 werd het
eksamen afgenomen waarvoor een paar duizend hulpkrachten der posterijen opgeroepen werden. Het bedrog
lekte uit en het eksamen
werd
eenvoudig
geannuleerd. In plaats van de schuldigen voorbeeldig te straffen,

Een handelsreiziger
die
met een bescheiden wagentje ieder jaar zijn 50.000 km
afbolt, ziet dit jaar ,3.000 F
meer in de benzinepomp verdwijnen dan een jaar geleden.
Destijds hebben de grote
automobielverenigingen een
« automobiUstenstaking »
tegen
deze
onafgebroken
prijsverhogingen
gehouden.
Onze regeerders veegden er
hun klak aan : de automobilist is en blijft hun geliefkoosde melkkoe.

zullen al de kandidaten mogen herbeginnen. De grote
gefopten zijn dus de duizende hulpkrachten
die nog
steeds in de onzekerheid verkeren.

VERTROUWENSPERSONEN
Intussen is er een nijpend
tekort aan vast personeel.
In plaats van de jaarlijkse
aanwervingen in vast verband terug in te voeren,
houdt men het bij de hulpkrachten.
Nochtans beloofde de vroegere minister
van P.T.T.
plechtig dat het vraagstuk
der hulpkrachten
spoedig
zou worden opgelost !
Als dat « spoedig » nog jaren zal duren, ziet het er
voor deze kategorie bediennen maar weinig rooskleurig
uit. Ook al zouden alle hulpkrachten spoedig benoemd
worden, steeds komt er een
minderwaardige
reeks beambten in de plaats.
Want verleden jaar dacht
minister Busieau een nieuwe kategorie uit : deze van
de « vertrouwenspersonen ».
De minister mag op deze
personen vertrouwen, want
enkel sindikale gareellopers
komen voor een postje in
aanmerking.

GRONDSPECULATIE

...Melkkoeien op vier wielen...

Vorlf/e zondag hielden de Vlaamse jongtociallslcn in hel volkshuis te Brussel hun
eersle kongres. De opkomst kon heter zijn
en de wijze waarop het kongres werd gehouden getuigde enigszins van overhaasting en
onervarenheid. Maar dat doet er niet toe.
Hel is niet zozeer de wijze waarop dit
liongres werd gehouden oj zelfs de inhoud

Dat het probleem der randgemeenten goeddeels een probleem, .T^an grgiidspe^kulatie is
en dat de strijd tegen de faciliteiten meteen de 'strijd t e gen de spekulanten moet zijn,
werd van Vlaamse zijde al
méér dan eens betoogd, onlangs o.m. nog door dhr
Roossens van het Aktiekomitee. Van franstalige zijde
werd deze vaststelling n a tuurlijk steeds aangevochten.
De « Pourquoi-Pas ? » van

hebben nadien de enigszins
verwarde
bespreking meegemaakt en na afloop van
het kongres enkele indrukken van de deelnemers opgevangen. Die indrukken waren
niet onverdeeld gunstig, vooral omdat de
behandeling van de slotresoluties blijkbaar
niet heel korrekt was verlopen. Verscheidene deelnemers bekloegen zich ook over

Vlaamse jongsocialisten
van de rapporten die het zijn betekenis
geven ah wel het feit dat de jongsocialisten
dit initiatief namen en het ook uilvoerden.
Daarom was er voor het kongres een brede
belangstelling in Vlaanderen, ook builen de
hring van de socialislen. Nu het kongres
voorbij is blijkt het bovendien dat velen
waardering hebben voor deze durvers die
de moed hadden de onverschilligheid en het
ongenoegen van de officiële bonzen te trotseren om zich te bezinnen over problemen
die vele oudere socialislen liefst terzijde
laten liggen.
Wij zijn zondag euen gaan kijken in de
grote zaal van het Brussels volkshuis waar
in een marathonzitting van vier uur (van
10 u. tot U n.) het ene rapport na het
andere in ijllempo iverd afgehnndrhi. Wij

hel al Ie opgedreven tempo waarin alh's
verliep zodat er te weinig tijd was voor de
besprekingen. Allen waren echter wel van
mening dat de geest van het kongres goed
was en dat men in het algemeen de problemen voldoende onbevangen had benaderd. Een aklief jongsocialist, die met pijn
in het hart vaststelt hoe zijn paitij op
Vlaams gebied dagelijks de trein misl, zei
ons na afloop dat hij er van overtuigd was
dat in Vlaanderen voor hel socialisme ontzettend veel zou te winnen zijn moest de
partij er zich aandienen met stellingnamen
en programmapunten
zoals die werden
uiteengezet op dit kongres. Ook al zit er
hier en daar wel wat kaf tussen het koren.
Wij hebben de atmosfeer van hel kongres
kunnen aanvoelen en het is onze overtuiging dal dam een aantal nirn':rri hiiern

verleden week brengt nochtans van onverdachte zijde
een bevestiging, waar ze
schrijft : «Er bestaat in de
streek van Brussel reeds een
belangrijke
grondspekulatie
en de « francofone » gronden
bereiken astronomische p r i j zen, terwijl
de« vlaamse »
gronden in waarde verminderen. Te Overijsse moest een
belangrijk kavel- en bouwproject opgeschort worden
omdat Overijsse niet van de
taaifaciliteiten zal genieten ».
En de « Pourquoi-Pas ? » eist
dat, overal waar fransspre-

kenden willen verkavelen en
bouwen, faciliteiten zouden
komen « w a n t anders zijn
deze mensen het slachtoffer
van een afzetterij ».
Openhartiger en cinischer
kan het niet : de facihteiten
moeten dienen om de « francofone » terreinen in prijs te
doen stijgen tot astronomische bedragen.
Neen, we laten ons VlaamsBrabant niet ontroven. En zeker niet omwille van de vieze
kapitalistjes der Brusselse
grondspekulatie.

van de redaktie
Binnenkort zetten
we
opnieuw een grote stap
vooruit inzake de technische en estetische verzorging van ons blad : op de
drukkerij wordt een ultramoderne klis j eermachine
verwacht. We hopen dat de
rezultaten daarvan over
een paar maanden — n a
de onvermijdelijke a a n loopperiode — duidelijk
merkbaar zullen zijn.
Onze lezers kunnen ons
thans op beslissende wijze
behulpzaam zijn bij deze
stap vooruit. Bij een moderne
klis j eermachine
hoort een uitgebreid fotoarchief. De redaktie beschikt wel over heel wat
foto's, maar te veel is er
zeker niet ! Wie helpt ons
bij de uitbreiding van ons
foto-archief ? Wij stellen
vooral belang in volgende
onderwerpen : Vlaamse
landschappen, steden, monumenten; zichten van
havens en nijverheidsinstellingen allerhande; aktualiteitsfoto's over Vlaamse betogingen, kulturele
manifestaties e.dgl.; portretten van bekende Vlamingen.
Duizende lezers hebben er-

waren die oprechte flaminganten zijn en
die er wat voor over hebben om een reeks
mistoestanden waaronder ons volk gebukt
gaat, te helpen verbeteren. Met het grootste
deel van hun argumenten en besluiten
kunnen alle Vlaamsgezinden, in welke partij zij ook staan, zich akkoord verklaren.
En waar de jongsocialisten typische socialislische oplossingen voorstellen voor problemen die zich in Vlaanderen stellen is
dit hun goed recht en zeker geen uiting
van partijdigheid of fanatisme, maar omdat
het hun eerlijke overtuiging is dat dit de
beste oplossingen zijn. Ik zal waarschijnlijk
niet de enige geweest zijn die zich die dag
de bedenking maakte dat het jammer is dat
de Vlaamsgezinde demokratische elementen
onder de C.V.P.-jongeren, de Vlaamse jongsocialisten, de Volksuniejongeren en andere
jonge Vlamingen die buiten elke parlij in
de Vlaamse beweging militeren mekaar toch
zo moeilijk kunnen vinden door de al te
overdreven verzuiling waai toe de slrukluur
van de partijen aanleiding geeft. Ze zijn
het nochtans over vele punten
volkomen
eens en hebben inzake positieve verdraagzaamheid noctitans aan een aantal ouderen
iels te leren. liet verschil in opvatting op
bepaalde punten is hiervoor geen onoverkomelijke hinderpaal. Er zijn zovele dingen
die ons kunnen verenigen in de ontvoogdingsstrijd voor ons volk. Maar wellicht is
de idee van een algemeen Vlaams jongerenkongres nog niet voldoende gerijpt ?
Zoals ik reeds hoger aanstipte was niet
alles even begeesterend op het kongres.
\aast deelnemers die ondubbelzinnig aanstuurden o peen loyaal gesprek met de kalolieken waren er anderen die daartegen
h^~,rnar "chrnrn Ie hebben. Zij zien blijk-

gens in een doos stellig
enkele foto's met de opgesomde onderwerpen liggen.
Het moeten heus geen
kunstfoto's zijn : ieder
fatsoenlijk
kiekje
leent
zich vroeg of laat wel voor
een fatsoenlijk klisjee.
Wie helpt ons ? Wre doet
een grabbel in de doos en
stuurt ons de foto's waarvan hij gemakkelijk — en
zelfs wel eens minder gemakkeUjk — kan scheiden ?
Vandaag nog doen ! Verzenden a a n : Redaktie V.U.,
Rotatyp, S. Dupuislaan 110,
Anderlecht.
Deze week reeds — midden mei — hadden tien arrondissementen hun a a n tal abonnementen zo hoog
opgedreven dat zij het
streefcijfer voor einde mei
ruimschoots overschreden.
De zeven nakomers zijn
maar een haartje van het
gestelde doel verwijderd.
In absolute cijfers is dat
doel reeds overschreden.
In juni begint dan de
laatste ruk naar het einddoel : 5.000 abonnementen
méér dan vorig jaar. We
zijn flink op weg.

baar nog sleeds in elke katoliek een doelbewuste klerikale ultramonlaan. Wij kunnen
dergelijke taal begrijpen, ook in liet katolieke kamp zijn er nog sleeds een aantal
mensen te vinden die meer voelen voor
heilige oorlogen dan voor coëxistentie en
verdraagzaamheid ; wij keuren echter deze
mentaliteit ten zeerste af, omdat zij aan de
basis ligt van een verdeeldheid die ons volk
reeds zéér veel kwaad heeft gedaan. Meer
dan op gelijk welk gebied is hier voorzichtige taal en goede luil geboden.
Het kongres sprak zich niet uit voor
federalisme alhoewel verschillende sprekers
evenmin akkoord gaan met de taboe-politiek
van de Vlaamse B.S.P.-leiders op dil gebied.
We hadden nochtans de indruk dat heel
wat deelnemers geen schrik hebben voor
dit woord en niet afkerig staan tegenover
de inhoud ervan. In de resoluties werden
op dit punt zeker geen ruiten ingeworpen.
Dit bracht er iemand van de aanwezigen
toe te zeggen dat de heer Van Eynde mocht
tevreden zijn : de jongeren hadden eens
flink sloom mogen afblazen maar alles was
« waardig » gebleven en er waren geen
(B.S.P.) potten gebroken. Of de h. Van
Eynde en de andere Vlaamse B.S.P.-potentalen zo tevreden zijn kan op zijn minst
betwijfeld worden liet ganse kongres was
één grote aanklacht tegen hun onwil om
ook inzake de Vlaamse problemen onbeschroomd een houding aan te nemen en
tegen wat J. Wijninckx noemde de « fossU
lisalie » van het socialisme in Vlaanderen,
dat volgens hem nog te veel lijdt aan antikatolicisme, . strak dogmatisme
en een
ghetto-men lalileit.
En wie is daarvoor verantwoordelijk f
P. Martens
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[Toen e n k e l e d a g e n geleHen d e b e v o l k i n g v a n
A l g i e r s p r e z i d e n t Nasser e e n triomfantelijk'
o n t h a a l b e z o r g d e , o n t k e t e n d e gastheer B e n
Bella een n o g luider a p p l a u s d o o r te zinspelen o p een mogelijke toetreding v a n Algerië
t o t de V e r e n i g d e A r a b i s c h e R e p u b l i e k .
D a t deze v e r k l a r i n g v a n de Algerijnse staatsm a n n o g w e l niet zo vlug tot p r a k t i s c h e verwezenlijkingen zal leiden, w e r d kort d a a r n a
zijdelings a a n g e t o o n d door het o v e r h a a s t i g
v e r t r e k v a n Nasser in Algiers, v e r t r e k dat in
v e r b a n d s t o n d m e t grote moeilijkheden in
Syi:ië, één der drie V A R - p a r t n e r s .

Ben Bella's verklaring omï;rent de eventuele toetreding
tot de VAR was echter toch
niet helemaal een louter
stijlbloempje van beleefdheid
t.o.v. de hoge bezoeker. De
Algerijnse leider heeft zich,
n a heel wat tribulaties en
moeilijkheden, op het vlak
van het leiderschap weten te
hijsen maar onaangevochten
is zijn pozitie stellig nog altijd niet. In de machtstrijd
die nog steeds voortduurt, is
de hulp van de panarabische
groep in Algerië hem zeer
welkom. Daarom vaart Algerië de laatste tijd een uitgesproken Nasserkoers en werd
de houding t.o.v. Israël verstrakt.
Maar in werkelijkheid hebben én Ben Bella én Nasser
wel andere dingen om het
hoofd dan het samenvoegen
van h u n beider staten, wat
trouwens alleen reeds om
louter geografische redenen
hypotetisch lijkt.
Ben Bella's aandacht gaat
in de eerste plaats n a a r de
oprichting van de Maghreb,
de federatie met Tunezië en
Marokko, die zich dan wellicht op een later tijdstip kan
aansluiten bij een arabische
statenbond. De opname van
Algerië in de VAR zou van
Ben Bella een tamelijk onbeduidende vazal van Nasser
maken; een Ben Bella echter
die zou optreden namens de
Maghreb-federatie, zou heel
wat meer gewicht in de weegschaal hebben te gooien.
Maar ook de eenheid van
de Maghreb lijkt momenteel
onbereikbaarder
dan
ooit.
Vooral tussen Algerië en Marokko bestaan spanningen die
niet zo maar op te heffen
zijn. De Algerijnen rond Ben
Bella, die nooit hoog hebben
opgelopen met de Hassanmonarchie in Marokko, kunnen zich met koning Hassan's
aanspraken op 't leiderschap
hoegenaamd niet verenigen.
Een der redenen waarom op
8 mei de voorziene konferentie der landen van de Casablanca-groep te Marrakesj
niet doorging, was de oppositie van Ben Bella tegen het
feit dat koning Hassan op
deze konferentie de gastheer
zou spelen.
Ook tussen Algerië en Tunezië vlot het niet bijster
goed : de verhouding Ben
Bella - Boerguiba is koeler
dan ooit.
Ben Bella's aandacht is dus
in de eerste plaats op de
Maghreb gericht en de luister, waarmee hij Nasser te
Algiers ontving, moest veel
meer dienen om de leidende
rol van Algerië in de Maghreb
te onderstrepen dan om de
panarabische eenheid te propageren. Van dat standpunt
uit was het bezoek een succes.
Het volgde trouwens op een
paar andere successen
van
Ben Bella die wellicht van
verstrekkender betekenis zijn,

alhoewel ze minder werden
opgemerkt.
Kort voor de aankomst van
Nasser immers was Ben Bella
er in geslaagd, de tweedaagse
onderhandelingen
met
de
Franse staatssekretaris te besluiten met de toezegging tot
vervroegde terugtrekking der
Franse troepen uit Algerië.
Bij het verdrag van Evian
was bepaald, dat Frankrijk in
Algerië een troepenmacht van
80.000 man mocht stationeren
tot 1 juli 1965. Deze termijn
wordt thans met een half
jaar verkort.
Als tegenprestatie
heeft
Ben Bella een wel zeer licht
offer moeten brengen : de
verbintenis om 20% van de
Franse finantiële steun, die
jaarlijks 800 miljoen FF bedraagt, te gebruiken voor de
schadeloosstelling van Franse
grondbezitters wier eigendommen in Algerië werden
genationalizeerd.
Deze uitgebreide Franse
hulp (65% van h e t Algerijns
budget wordt door Frankrijk
gedekt) en vlotheid, belet
Ben Bella niet een eigen internationale koers los van P a rijs te varen. Fidel Castro's
bezoek aan Algiers staat
goeddeels in het teken van

arabische zorgen
deze Algerijnse koers die
heelwat meer naar het Oosten loopt dan die van Nasser.
Nasser's overijld vertrek uit
Algiers was — zoals we reeds
hoger zegden — het gevolg
van verwikkelingen in Syrië,
één der drie VAR-partners.
In Damaskus kreeg de Baath,
die t.o.v. de VAR en vooral
van Nasser's leiderschap zeer
sceptisch staat, het heft terug in handen nadat de Nasser-gezinde politici uit de ministerraad en de revolutieraad waren getreden. Hoge
officieren die niet tot de
Baath-partij behoorden, werden op pensioen gesteld. Het
kwam tot betogingen en
zware rellen, waarbij tot
op heden de extreem-Nassergezinden de duimen moesten
leggen.
Deze evolutie in Syrië bedreigt wel niet rechtstreeks
het bestaan van de VAR, wel
echter de pozitie van Nasser
zelf. Want in Irak, de andere
VAR-partner, is het eveneens
de Baath die de macht in
handen heeft. Zodat in de nog
op te richten prezidentiële
raad van de VAR 12 B a a t h vertegenwoordigers
zouden
zetelen met 6 Nasser-vertegenwoordigers. Deze situatie
is onverenigbaar met de a a n spraken op het arablsch leiderschap waaraan Nasser niet
bereid is te verzaken.
Juist om dat leiderschap te
bevestigen, was hij graag
n a a r Algiers gegaan en wendde hij voor, de lippenbelijdenis van Ben Bella als een politiek feit te beschouwen. De
Baath slaagde er in, hem op

Nasser en Aref : zorgen om Baatllt
dat ogenbUk terug naar Kairo te doen komen om zich
over de kaart van Syrié te
buigen : een geslaagde onderneming om de Egyptenaar te

herinneren aan de aspiratie»
van de partij die de arabische
eenheid anders ziet dan ia
funktie van Kaïro.

Vlaanderen en eu
Het is in Vlaanderen niet zelden zo dat heel wat ideologische
bezwaren tegen het nationalisme, en zelfs doodgewoon tegen
het meest onschuldige flamingantisme, in de grond alleen
maar evenveel handig verpakte uitvluchten zijn om aan de
strijd niet te moeten deelnemen, kleinmenselijke kamoeflagepogingen waarmee iemand zijn gebrek aan moed een verdedigbaar uitzicht tracht te geven. Vooral studenten en intellektuelen hebben nogal eens meer verstand dan moed ! De
werving voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd is in dergelijke
middens dan ook soms zeer moeilijk, omdat de hoffelijkheid
verbiedt de eerlijkheid van de gesprekpartner in twijfel te
trekken, terwijl men zeer goed weet dat hij er slechts op bedacht is met een rookgordijn van bezwaren zijn angst voor
de logika en voor zijn Vlaamse plicht aan de wereld te
onttrekken.

Zo is het in dergelijke middens een steeds terug opduikend argument dat alle nationalistische aktie
totaal
nutteloos en door de feiten
voorbijgestreefd is, omdat het
zogezegd geen zin kan hebben
aan Vlaanderen te timmeren
op een ogenblik dat men Europa aan het opbouwen is.
Het zou volgens deze mensen
totaal zinneloos geworden
zijn steeds weer het nationale als uitgangspunt van alle
politieke en sociale strijd te
maken, terwijl het supra-na-

tionale zoveel ruimer is, groter, breder en noem maar op.
Nog altijd volgens deze grote
geesten zou het nationalisme
onverenigbaar zijn met het
groot-ruimtelijk streven van
deze tijd en zou de Vlaamse
Beweging bezig zijn onze
mensen op te sluiten in een
klein-Vlaams getto, waarin
iedereen met oogkleppen op,
en zelfs met een blinddoek
aan, over de wereld loopt!
Net of de belangstelling
voor wat in een straal van 5
km rondom ons gebeurt een

beletsel zou zijn om met veel
interesse het leven te volgen
op plaatsen en bij volkeren,
500 km van hier verwijderd
en zelfs 5.000 km hier vandaan. Net of de liefde voor
het eigen volk iemand belet
om vreemde talen te leren,
het geestesleven in Zweden
en de politieke strijd in I t a lië te volgen. Net ook of het
Vlaams nationalisme ons zou
verhinderen, over alle staatkundige en taalgrenzen heen,
mee te leven met de nationale strijd van de Basken en de
Bretoenen, mee te leven ook
met de sociale strijd van de
massa in Zuid-Amerika.
En wanneer we dan nog
dagelijks tot de vaststelling
komen dat die internationaal-gerichte geesten, voor
wie Vlaanderen veel te eng en
Europa maar net ruim genoeg is, zich ook met de
strijd voor de eenmaking van
Europa niet aktief bezig houden, dan geloven we helemaal
niet meer in hun Europees
bezwaar tegen het Vlaams
nationalisme. Want dan weten we waar we met die lui
aan toe zijn : de nationale en
sociale strijd tntaresseert die
heren niet, eenvoudig omdat
hun menselijk formaat, In

tegenstelling met wat hurt
Europese en universele p r e tentie misschien zou doen
vermoeden, daarvoor veel ta
klein en veel te bekrompen isS
Hun argumentatie iieeffi
daarenboven helemaal geea
zin. Het is niet omdat er een
autostrade ligt tussen Brussel
en. Oostende, dat in o n z |
straat het gras tussen de ste«
nen mag groeien. In dezelfdi
zin moet het bestaan van
Europese organismen als di
EEG en de EGKS ons n i e |
beletten om orde te scheppen
in het eigen Belgisch huis.<
houden. En ons Europees so*
lidariteitsgevoel moet
ons
niet noodzakelijk doen vergeten dat Noord en Zuid slechts
één enkele Nederlandse stam
vormen.
Er kan dan ook helemaal
geen sprake van zijn, Vlaanderen te verwaarlozen voor
Europa. Het blijft daarentegen onze eerste plicht, zelfbestuur af te dwingen voor
ons volk, omdat zonder diti
zelfbestuur het Vlaams volk
nooit klaar zal komen om als
volwaardige
partner
zijn
rechtmatige plaats in te nemen In de Nederlanden en in
Europa (j
jvb
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V e r l e d e n w e e k zijn wij o p een w i n d e r i g e
n a m i d d a g a a n boord v a n een b e v r i e n d e
tjalk (ge weet wel, die o u d - H o l l a n d s e , s t e m m i g e , p l a t b o o m s e zeilschepen) de Schelde
o p g e v a r e n , m e t als d o e l : D o e l . . . O v e r Doel
Jcan m e t het grootste g e m a k een lijvig boek
g e s c h r e v e n w o r d e n . Dit O o s t v l a a m s d o r p ,
d a t door zijn ligging, vlak onder de Scheldedijk, een toeristische attraktie v o r m t , heeft
e e n belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis en niet h e t minst in d e tijden van d e
s c h e u r i n g der Nederlanden, toen F r a n s e leg e r b e n d e n de streek, die in h a n d e n w a s v a n
h e t leger en de vloot der N e d e r l a n d e n , k w a m e n teisteren.

' • Dolet
Doel heeft een eigenaardige
naam, die volgens de deskundigen moet voortkomen
van het oud - Nederlandse
< doelen » of « dolen », een
woord dat het begrip moerassen moet
omschrijven.
Ter plaatse vindt men ook
nog benamingen van P r a n -

een Antwerpse familie d a t
binnenm
een
prachtige
Vlaamse schouw bezit en dat |
lange tijd toebehoorde aan
het Polderbestuur waardoor I
het de naam « Polderhuis
kreeg. De Doelse molen is
een van de oudste bakstenen '
wmdreuzen van Vlaanderen, i
ft
Hij deed eertijds dienst als L
« waterpomp » om de Pol- -^

paling in
kisohe oorsprong zoals «Kee•tenisse», « Saeftinghe » en
« Harnesse ». De geschiedenis van de gemeente is nauw
verbonden met deze van de
stroom, die vóór de dertiende
eeuw, aldaar nog een zeer
kalme rivier was, maar bij
het doorbreken van de drempel te Walcheren, herschapen werd in een echte zeearm die in de loop der tijden
talrijke overstromingen zou
te weeg brengen. De eerste
indijkingen liggen tamelijk
laat, rond 1567 maar werden
zeer degelijk uitgevoerd zodat het dorp gespaard bleef
toen in 1570 de reusachtige
stormvloed langs « De grote
ader» (huidige rijksgrens)
het land binnendrong en geheel Saeftinge met verschillende dorpen van de kaart
wegveegde.

door de nederlcmden

ders leeg te malen en werd
daarna tot graanmolen omgebouwd. Hij ligt voor de
helft in de Scheldedijk, die
rond de molen werd opgehoogd.
•

Begrafenissen in
de s c h o r r e n

We zegden reeds dat 1830
en de daaropvolgende jaren
veel betekenden in de geschiedenis van Doel. De omliggende polders
stonden
lange tijd onder water daar
de dijken doorgestoken werden.
De forten van Liefkenshoek en Lillo (aan de overzijde van de stroom) waren
in handen van de troepen
der Nederlanden terwijl op

rood
de Schelde een vloot van
acht korvetten en fregatten,
twee of drie oorlogsstoomboten en een vijftiental kanonierboten voor anker lagen.
Er kwamen Franse troepen i
opdagen om de zuidelijke I
Nederlanden uit h u n « sla- i
vepnij te bevrijden» (sic), 5
maar een Nederlandse kano- S
^nierboot loste enkele schoten en ze trokken zich wijselijk uit het dorp terug. ^
Nadien werd er nog zeer
lang gevochten tussen de
verschillende legers en het
is hier dat de Nederlanden
het langst verenigd bleven.
In 1832 kwam de cholera
« onheil en dood zaaien »
zoals dat in de kronijken
heet. Op de duur wist men
op h e t kerkhof geen plaats

^B Kerk buiten het d o r p
Bleef deze gemeente van
natuurlijke overstroming gespaard in de eerste jaren
van de mdijking, dan was
dat niet het geval met de
kunstmatige
onderwaterzettingen In 1573 werd er
lievig gevochten tussen de
Spanjaarden en de Geuzen
om het bezit van de talrijke
forten die in de polders
langs de Schalde gelegen
•waren. Het gebied werd onder water geplaatst en weer
ingedijkt rond 1614. De Protestantse Geuzen waren er
toen de baas en begonhen
met de bouw van het dorp,
dat volgens plan werd opgetrokken.
Eerst wei n de straten
Aaage egd en dan de huizen
gebouwd Wie trouwens een
j)lan van de gemeente bekijkt
zal opmerken dat alle straften loodrecht op de ScheWe
4open en haaks op elkaar
4iggen.
De Geuzen hadden geen
"p^laats voor een kerk voor«•en en het is daarom dat te
Ooel de huidige bidplaats
«igen ijk buiten de gemeentekern gelegen is. Tot de aniJere bezienswaardige gebouwen behoort
allezins het
« Hooghuis *, een in 1645 opgericht buitenverblijf
van

De Schelde is een stroom die in de geschiedenis van de Nederlanden
een grote rol heeft ge-i
speeld en nog speelt. Hij is een
Nederlandsel
stroom, innig verbonden met hei leven van de men-\
sen die op zijn oevers wonen en die hij
gedurende.
eeuwen voorspoed en geluk, wel en wee heeft gebracht. Deze stroom, zo dikwijls bezongen door onze grootste dichters en schrijvers, is
tegelijkertijd^
een bron van poëzie, van nijverheids-welvaart,
vanl
toeristische schoonheid, van avonturen...
Onze re-\
dakteur heeft in een speurtocht langs deze natuurlijke waterweg,
die alle delen van Vlaanderen
en
van de Nederlanden,
door willekeurige
staatsgrenzen van elkaar gescheiden, met elkaar verbindt, eert i
reeks reportages geschreven
die atte schok erin genX
van het leven van de mensen die aan zijn boorden
leven beschrijven : het leven « aan de ete's^-vait
dei
Schelde ».
"" *" "
1

meer : Franse soldaten die
sneuvelden, werden in de
dijk begraven en slachtoffers
van de cholera werden in de
uitgestrekte
schorren
ter
aarde besteld. Enkele jaren
geleden gebeurde er daardoor iets zeer lugubers. Kisten werden in de schorren
vóór het dorp, door de
stormvloed blootgespoeld en
(door zeewater) afgebleekte
geraamten uit 1830, kwamen
nieuwsgierig door de openingen van de rotte deksels
kijken hoe die van 1963 h e t
maakten.
Schooljongens
hebben (naar
kwatongen
vertellen) toen een tijdlang
voetbal gespeeld met voorvaderse doodshoofden...
•

Doel : «ase aan de Schelde, voor zeilers, vissers en mensen
die van het water houden.

Palingfeesten

Te Doel zijn er (zoals wij
reeds in een vorige bijdrage
schreven)nog een half dozijn vissersboten. Daarnaast
vindt men er ook nog palingvissers die van deze gemeente het palingdorp bij
uitstek hebben gemaakt, alt h a n s wat de Zeeschelde betreft. Zij gaan met hun
kleine bootjes de Schelde op
in de richting van de schorrenlanden van Saeftinge om
daar te poeren, d.w.z. paling
te vangen met een stok
waarvan het uitemde voorzien is van een bundel regenwormen. De stok wordt in
het water gehouden en op
gezette tijden bovengetrokken. Een regenworm-vretende paling wordt dan met een
vlug gebaar In de boot geworpen. Andere vissers vangen met kruisnetten of met
fuiken, die opgesteld worden
in de kreken van de schorren.

Van 18 tol 26 mei vindt t»
Doel een groots palmgtfestival plaats waarbij tientallen
kilo's van de lekkere aal snil-^
len gereedgemaakt worden I'
gestoofd met salie, tijm en
laurier, paling in 't groen
en paling in 't rood. Dit
laatste is een Doelse specialiteit
waarbij
overvloedig
gebruik wordt gemaakt van
tomatenmoes,
madeirawijn
en kampernoelies. In eea
zestal herbergen en eethuizen zullen de beste schotels
opgediend worden, terwijl de
Scheldefeeën 1962 en 63 d e
verdere feestelijkheden zullen leiden
feestelijkheden
waarbij naast muzikale optochten van dorpse fanfaren
uit Doel
en omliggende,
danspartijen,
waterski
en
snelbootatrakt'es zullen te
genieten vallen.
Dat de toerist hier niet
voor het lapje zal gehouden
worden, bewijzen
wel de
woorden van de burgemeester die op zeer innemende
wijze zijn dorpsgenoten herbergiers op
het h a r t
drukte, wel degelijk drie
« posies » (porties) paling
uit een kilo te halen (en
niet méér, wat dus een goedgevulde schotel betekent) en
geen al te grote kraag a a n
de pinten te maken !
Wie van dijken houdt, van
een rustig vissershaventje,
van mooie Sclieldezichten,
van oceaanboten die voor de
voeten voorbijvaren, van oneindig - grote
Polderlandschappen met hofsteden als
eilanden en van de wildernissen der schorrenlanden
aan de Schelde, moet tijden»
de feestelijkheden ter «re
van de paling, Doel bezoeken.
S.D.I..
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Iedere Iceer w e e r Itan m e n ïn 3 e z e t ^ d v a n Kef
Ijaar grote slierten w a g e n s uit N e d e r l a n d zien
t e r u g k e r e n , m e t o p de m o t o r k a p een « bloem e n p a t e r n o s t e r », e e n g u i r l a n d e , b e s t a a n d e
uit h o n d e r d e n a a n e e n g e r e g e n tulpenblaadjes,
m e e g e b r a c h t uit de streek v a n Lisse. W e i n i g e n b e v r o e d e n misschien d a t o o k in V l a a n d e r e n — zei het o p kleinere schaal — a a n
t u l p e n k w e e k w o r d t g e d a a n e n w e l in d e
o m g e v i n g v a n Lillo e n Z a n d v l i e t . Ieder j a a r
verschijnen d a a r tijdens d e m a a n d e n aprilmei, felgekleurde tapijten t u s s e n het g r o e n
v a n de o m r i n g e n d e velden en langs d e w e g e n
s t a a n d e o p een s c h i e t k r a a m lijkende hokjes
w a a r i n b l o e m e n r u i k e r s te k o o p w o r d e n
aangeboden.

De ((Rloem der Lage Landen»
werd destijds ingev^oerd uit Turkije

bollen
bloeien
in Vlaanderen
•

Afkomstig uit
h e t Paradijs
De tulp is volgens de kenners een paradijselijke bloem
niet alleen door h a a r schoonheid m a a r ook omdat zij afkomstig is uit de landen tussen Euphraat en Tigris, waar
vermoedelijk ook het aards
paradijs moet gelegen hebben. I n ieder geval kenden
de Perzen deze bloem zeer
goed en gebruikten zij ze als
motief in h u n kunstwerken.
Het waren echter de Turken
die h a a r de n a a m Tulipe gaven en die voor het eerst met
de kweek van deze, voordien
in h e t wild groeiende bloem,
begonnen. De tulp werd de
nationale bloem van Turkije.
Busbecq, gezant der Nederlanden aan het hof van
Soliman, bracht vierhonderd
j a a r geleden de eerste bollen
van Stamboel n a a r Wenen
en verder n a a r het westen
van waar"it de verovering

van Europa en nadien van
de hele wereld begon. Een
geweldige handel ontstond :
mensen verspeelden fortuinen
om enkele bollen, anderen
werden schatrijk
Het j a a r
1637 bracht de grote ineenstorting en het was toen d a t
Nederland als de grote tulpenmagnaat uit de strijd
kwam. Het is trouwens n a a r
aanleiding van
de eerste
overbrenging
van
bollen,
vierhonderd jaar
geleden,
dat Nederland verleden j a a r
een grootse viering op het
getouw zette en waarbij opnieuw tulpenbollen per koets
vanuit Turkije n a a r de Lage
Landen
werden
overgebracht, zoals dat destijds ook
gebeurd was.
•

Grillige m o d e

in de b l o e m e n w e r e l d
Geestgrond, of klei vermengd met zand schijnt de
best geschikte teelterrond te

zijn voor de kweek en die is
dan ook aanwezig in de gewesten waar bij ons in
Vlaandererj de tulpen worden geteeld, fii Nederland
worden er in de streek tussen Leiden en Haarlem jaarlijks twaalf biljoen bollen
voortgebracht. Bij ons zijn
de getallen veel bescheidener en spreekt men slechts
van enkele tientallen miljoenen, wat echter niet wil
zeggen dat de voortbrengst
minderwaardiger zou zijn,
integendeel de kwekers leggen zich toe op de teelt van
eigen soorten. Niet minder
dan tweehonderd verschillende tulpen bloeien in uit
elkaar liggende tussenpozen.
Een kweker toonde ons
met rechtmatige trots een
zelfgeteelde bloem die hij na
lang eksperimenteren wist
voort te brengen en die hij
een
blauwbloedige
naam
heeft gegeven vanwege de
« mode » die ook in de bloemenwereld
haar
grillen
heeft. Zo zijn er tulpen die
vijf stengels en dus vijf bloemen voortbrengen, er zijn
parkiettulpen (uiterst kleine, frêle bloemen) die getande blaadjes hebben, er
zijn « zwarte » tulpen naast
reuze - eksemplaren die een
stengel hebben tot 75 cm, en
bloemen ter grootte van een
tnansvuist. In tegenstelling
daarmee zijn er ook tulpenDloemen die niet groter zijn
dan een vingerhoed.
Dat deze mode-bloemen
ook snel afwisselen getuige
wel het feit dat sommige
soorten het ene jaar fel in
de smaak vallen en het volgende jaar vergeten worden.

Alles bijeen zijn de Vlaam-»
se bloemenvelden niet zo in-«
drukwekkend als de Nederlandse, maar een bezoek
valt toch niet te versmaden
omdat men hier op een b e perkte oppervlakte praktiscK
evenveel verschillende sooiv
ten kan aantreffen als i n
Nederland, waar men veéS
grotere inspanningen moefl
doen om hetzelfde te bekij-*
ken en omdat in onze gewes-»
ten de kweek veelal samen-*
gaat met die van andere
bloemen als hiacinten, iri»sen, narcissen en gladiolen.
Hoewel de bloemenvelden
niet meer toeristisch uitgebaat worden zoals dat vroeger het geval was (er kwamen toen jaarlijks twintigduizend toeristen) is het toch
altijd weer een opwindende
gebeurtenis in eigen land
tussen de bloementapijten te
kunnen doorwandelen, bloementapijten
waarvan
de
boUenvoortbrengst misschien
het volgende jaar in alle
schoonheid zal openspringen
ergens in een tuin aan de
overzijde van de Atlantische
Oceaan.
S.D.U
•"^"'-^

•

ï n iVedeiland is de kweek van de tulp tot een reusachtig bedrijf uitgegroeid. Keukenhof is er het gekende toeristenoord
waar jaarlijks duizenden alle soorten tulpen komen bekijken.

Uitvoer tot in U . S .
De tulpen
worden
in
Vlaanderen vooral gekweekt
TOor de bol, daarom wordt
de bloem ook onmiddellijk
na de bloei van de stengel
verwijderd om te vermijden
dat voedingsstoffen hier zou-

den verlorengaan en om de
bol toe te laten zich beter te
ontwikkelen. Van de bloemblaadjes der « getrokken »
tulpen worden — vooral in
Nederland '-^'"06 ^ slingers »
gemaakt en de versierde wagens die in de bloemenstoeten meerijden. De bollen zelf
zijn pas in augustus rijp en
worden ongeveer op dezelfde
wijze als de aardappelen gerooid. Zij hebben meer waarde naargelang hun grootte
die in verschillende (internationaal overeengekomen)
maten
wordt
uitgedrukt.
Veel van de opbrengst gaat
n a a r het buitenland, vooral
Engeland, Duitsland, Frankrijk en ook n a a r de Verenigde Staten, waar de Vlaamse
bollen zeer gewaardeerd worden. Het is trouwens bewe-

zen dat deze bollen zeer geschikt zijn voor het voortbrengen van de zogeheten
« geforceerde » bloemen die
men tijdens de winter a c h ter h e t r a a m in de huiska-i
mer zelf kan voortbrengen.
Tot de vijanden van dö
kwekers behoren ontegensprekelijk de kraaien die onvervaard de plant met bol
en al uittrekken en het har^
van de vrucht oppeuzelenGrote liefhebbers van de
bollen worden ook gevonden
onder de waterratten en dQ
veldmuizen.

..Tot in ae USA bloeien tulpen, afkomstig uit de Lage Landen.,
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KÜLTUUR - KUNST EN KULTUUR In de herfst van het jaar 1933 hield de b e k e n d e Duitse dichter E r w i n G u i d o Kolbenheyer in het A u d i t o r i u m der universiteit te
M ü n c h e n een rede over « Der Lebensstad der
geistig Schaffenden u n d das n e u e D e u t s c h land ». O n d e r zijn toehoorders zat een jonge
voor het Dolfuss-regime uit Oostenrijk gevluchte joernalist. W a n n e e r na de rede in
een discussie Kolbenheyer zijn eis tot geestelijke integriteit en vrijheid n o g scherper
stelde, k w a m het tot een heftige w o o r d e n wisseling m e t a a n w e z i g e S A - en SS-studenten. 's A n d e r e n d a a g s w e r d de j o n g e O o s t e n rijker bij de Gestapo-chef v a n M ü n c h e n geroepen, om over het gebeurde o n d e r v r a a g d
te worden.

Hij trachtte Kolbenheyer's
standpunt te neutraliseren
en wees er op dat maatregelen tegen de auteur der « Paracelsus» trilogie in het buitenland zeker een slechte indruk zouden wekken.
De jonge joernalist verwittigde Kolbenheyer van het
gebeurde : ze werden bevriend en deze vriendschap
zou blijven, ook nog na de
oorlog, toen velen die Kolbenheyer vroeger met woord en
pen geëerd hadden, als een
" bende wolven op hem aanvielen...
Deze jonge man : joernalist, dichter, schrijver - was
Kurt Ziesel.
Kort na zijn kennismaking
met Kolbenheyer kreeg hij
zelf last met de staatspolitie
en belandde in de gevangenis, maar dankzij Kolbenheyer's invloed werd hij weer
vrijgelaten. Bij het uitbreken
van de oorlog werd hij soldaat bij de pantsertroepen
maar werd weldra, bij het begin van de veldtocht in Rusland, teruggeroepen en als
oorlogsverslaggever
aangeduid. Inmiddels had hij reeds
een paar romans geschreven,
< Der Kleine Gott » en « Verwandlung der Herzen » naast
gedichten, novellen en korte
verhalen en een oorlogsdagboek dat echter omwille van
zijn openhartigheid, niet uitgegeven werd — en pas na de
oorlog, aangevuld, verscheen.
De ouderen onder ons zullen
zich de roman « Der Kleine
Gott» nog herinneren, die
destijds hier door de Deutsche
Buchgemeinschaft verspreid
werd. Op het einde van de
oorlog kreeg ik toevallig de
novelle «Der Vergessene»

de opstand van het
menselijk

K U R T Z I E S E L : « Das Verlorene Gewissen ».
ƒ. Lehmanns Verlag, Mün chen.
Voor België Boekhandel Van BoghoiU-Logier , Antwerpen. BF. £53.

van Ziesel in handen : op dat
ogenblik was er echter reeds
een verbod tot heruitgave,
wegens de al te klaarblijkelijke afwijking van de helden- macht en hij verklikte wegens
en soldatenverering. Inmid- defaitisme... Kurt Ziesel.
Het boek staat vol dergelijdels had Ziesel een aanklacht
ke
feiten. Het had dan ook
wegens defaitisme en een
bij
zijn
verschijnen het effekt
aanhouding kunnen ontlopen
van een kei in een kikkerpoel
door naar het front te gaan.
en het gekwaak dat er op
Na de oorlog zette hij zijn
volgde, bewees dat Ziesel's
schrijversactiviteit voort —
worp doeltreffend was geen zijn romans veroorzaakten
weest.
heel wat deining om de
Alle pogingen om de ver« rücksichtslose » openhartigte
verhinderen,
heid waarmee hij zowel ver- spreiding
-4eden als heden doorlichte. konden niet verhinderen dat
Men oefende druk uit op pers het boek reeds in 1960 aan
en radio om zijn werk literair zijn zesde druk toe was. De
te vermoorden. Toen kwam reakties uit alle lagen der beZiesel op het idee eens te volking en uit de pers vulden
gaan kijken achter de koelis- een nieuw boek.
Kurt Ziesel schildert specisen van deze schijn-democratie en het verleden der de- fiek Duitse toestanden. Zijn
mocratische ketterjagers en echter, alle verhoudingen in
scherprechters na te pluizen. acht genomen, de toestanden
Het resultaat was niet slechts elders wel beter ? Indien dit
verbluffend, het was ontstel- boek een moraal heeft voor
lend. Hij bracht de vrucht ons, dan is het deze : dat telvan zijn opzoekingswerk sa- kens wanneer men ergens
men in het boek « Das Verlo- met te veel hardnekkigheid de
zuiveraar speelt, er iets niet
rene Gewissen ».
Het is een aaneenschake- klopt met het verleden der
ling van citaten, feiten, na- zuiveraars zelf.
Ziesel's boek is geen a a n men — aangroeiend tot een
indrukwekkend — walgelijk klacht : het is de opstand van
indrukwekkend — en ver- het menselijk fatsoen tegen
pletterend document tegen de hen die hun geweten verloren
schijnheiligheid en de lafheid hebben en die zich in hun gevan de « fine-fleur » der wetenloosheid nog het recht
Duitse literaire en perswe- aanmatigen de moraal te
reld. Eén feitje slechts : een prediken. Het is scherp als
der koppigste en hardnekkig- een wapen, en zo rijk aan doste belagers van Ziesel na de cumentatie, dat het een onoorlog was de heer Egge- uitputtelijke bron van argubrecht, afdelingschef bij de menten biedt aan hen die het
Norddeutsche Rundfunk. De- masker der schijnheiligheid
zelfde heer Eggebrecht was van een altijd-gelijkhebbend
tijdens de oorlog majoor en profitariaat willen afrukken.
chef der censuur bij het O- Het zal daarenboven de beberkommando
der
Wehr- trekkelijkheid aantonen van

veel waardebepalingen die nu
als onaantastbaar
gelden,
juist omdat zij vastgelegd
werden door mensen die gisteren juist andersom en morgen wéér anders spreken.
Ziesel stuurt niemand een
verwijt toe omdat hij zich
vergist heeft : niet in de vergissing ligt de schuld, wél in

de oneerlijkheid, in de gewetenloosheid waarmee
men
heden verbrandt wat men
gisteren aanbad.
De Duitse pers-, literatuuren theaterwereld kunnen Ziesel slechts dankbaar zijn voor
wat hij deed. Of ze het zijn,
is een andere kwestie.
Inmiddels raden wij al onze lezers aan dit boek te lezen en te laten lezen : h e t
zal veel verkeerde begrippen
en oordelen uit weg ruimen.

Steentjes voor

ons taaigebouw
AFI{IKM\S ALS hVSP/R-lT/f/JA'O.V (1)
In « Het Laatste Nieuws » van zaterdag i mei l;on men
de volgende kop lezen : « Luchtvuaardinnen mogen niet
gehuwd zijn ». iVu zal het wel elke Laatste-\ieuwslezer onmiddellijk duidelijk zijn geweest dat met LUCIITWAARDIN
« airhostess » werd bedoeld. En toch zoekt men vruchteloos
in onze woordenboeken naar dit woord, lloe is het dan te
verklaren dat de steller van dat artikel nergens, zelfs niet ter
afivisscling, van « AIR-UOSTESS n gewaagde ?
De uitleg ligt voor de hand : « LUCHTWAARDI^' » spreekt
de hoorder of de lezer aan alsof het een vanouds gebruikte
term was. Inderdaad gaat liet hier om een woordvorming
waarvan de samenstellende delen ons vertrouwd zijn. Het
resultaat is het oproepen van een nieuw begrip door het
noemen van twee typische kenmerken ervan, uitgedrukt door
die delen : nl. een WAARDIN, d.i. een vrouw die gasten
ontvangt : in de LUCHT, d.i. in een vliegtuig of wenlelwiek.
Voor de hoorder is het dus een natuurlijke,
vanzelfsprekende
woordvorming waarop hij niet anders reageert dan door te
K begrijpen « wat de spreker ermee bedoeld. Voor ons, die de
taal uitpluizen, gaat het hier om een geslaagde woordschepping, ongetwijfeld welbetuust door een enkeling gezocht, maar
door de spraakmakende gemeente dadelijk aanvaard. Diezelfde
spraakmakende gemeenschap reageerde oorspronkelijk geheel
anders op een woord als AIR-HOSTESS : Wie geen Engels
kent eist een betekenisvcrUlaring alvorens zich het gebruik
ervan eigen te maken.
Zo we niet toevallig wislén dat in Zuid-Afrika « LUGWAARDIN » het gewone woord is voor air-hostcss, zouden we
kunnen denken dat steller van bovengenoemd artikel zélf de
woorden lucht en waardin verbonden heeft tot een nieuw
woord. Immers, iedereen zou tot die woordvorming
kunnen
komen, gezien het oude woord « waard », in het Middelnederlands WAERT, WEERT, niets anders betekent dan « gastheer », « huisheer n, en « WAERDINNE » ; « gastvrouw )\
Het woord gaat terug op een Gotisch « WAIRDUS » dat ugastvricnd » beduidt. Tegenwoordig worden waard en waardin
vrijwel uilsluilend toegepast op de gasliicer, onderscli. -vrouw
in een Iterbcrg. Het huidig gebruik wijst dus op een betekenisvereniging, alUians ivat hel milieu betreft waar men gastheer
of -viotiw aantreft. Deze bciehenisvercniging icordt echter als
vanzelf weer tenietgedaan door de verbinding jnet een plaatsaanduidende bepaling als « lueht n in LUCIITWAARDIN dat
niets anders betekenen Kan dan GASTVROUW OP EEN VLIEGTUIG - zolang we geen luchiherbcrgen bezilten. Wat we uitdrukken mei hoslcss in AIR-, FAIR-, BANK-, en TOUR-HOSTESS beantwoordt dus precies aan wat we kunnen weergeven
mei ons eigen woord « waardin » in LUGIITWA.iRDIN. En
lan er iemand ons beletten bijgevolg oolc te sprelcen van een
BSyKWAARDINNETJE als we het hebben over het jufferijein-uniform dal on-i vriendelijk tegemoetkomt zodra we de
loketlenhal van een bank betreden ? En « ligt n een POSTWAARDINNETJE ons niet beter dan een « post-hostess » met
twee langgerekte ou's ? Alleen voor de hostess in een bioskoop
hoeven we geen woord te zoeken. Daar hebben we reeds ZAALJUFFER of « GLIMWORMPJE » voor.
Een volgende keer dan over fair-hosiess.

008/18-5-63
Als een fenix uit zijn asse : de lakenhalle te leper.

fatsoen

u.J. Bouwman.
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P£R5SP/eGBL
Ons Verbond
Laat U
doorlichten
De Volksunie moet zich zelfs
n i e t aanbieden, ze werd deze week
gratis doorgelicht in de Libre Belgique. Enkele beelden uit deze operatie v m d t men in onze rubriek.
M e t gelijkgestemde violen speelden
de bladen van h e t KVHV-Gent en
Leuven ook h u n toontje mee in
dit concert, zij h e t met minder
wanklanken d a n in h e t « Libre
examen ». Andere bladen deden
ook h u n duit in t zakje, zodat
We onze week als zeer gelukt zouden moeten beschouwen, vanuit
een opvatting van de boeren van
Zichem ten minste die tot de boekenschrijvende Nest Claes zegden:
« Goed of slecht, als ik er m a a r
in sta ».

Ons leven
F r a n s Van Nieuwenhove wil in
het
tweespan
CVP-BSP
onze
zweep ooit doen knallen bij de socialisten. Wij geven zijn bes uit.
« Nochtans kan t e n n u c h t e r e
analyse van de Belgische situatie
leren dat Vlaamse beweging en
een sociale grondhouding p a r a ' l e l
lopen. Anderzijds veivult de V.U.
h a a r zweep-rol in feite alleen tegenover de C V P . Een meer progressieve oriëntering zou ook d a t
wellicht wijzigen. He odium dat
ultra-rechts (of neo-fascistisch cfr.
J a n Walravens in « De Groene
Amsterdammer »), d a t de V.ü.
t h a n s ten onrechte bij sommigen
heeft, zou t e n minste gedeeltelijk
wegvallen.
Tenslotte m a g m e n een znaiver
nationalistisch of federaal principe
niet beschouwen a ' s uitputtende
gronds ag voor een paitijvorming,
ze'.fs als h a a r hoofddoel Is een
totale ontvoogding van ons volk »
Toch moeten we nu eens eindelijk onze nationale struktuur als
Volk veroveren om door een verkeerd gebruik der Europaterminilologie niet als « stammentwisters » t e worden afgeschi'derd.

zij bij ons n zwarte pokken » en
" rode koortssimptomen » Het
simpüstisch uitdrukkend weet de
Libre niet hoe zij in het slotzinnetje van de hier aangehaalde beschouwing ons inderdaad zeer terecht ziet als een « Unie of F r o n t
van Nationa'e ontvoogding ».
« De koUaboi-atie is niet het
enige waarrond de menigen verdeeld zijn in de Volksunie. Inderdaad niet h e t enige. De Volksunie
heeft h a a r « zwarten » en « antizwarten », h a a r mensen van links
en mensen van rechts, h a a r « klerikalen » en « anti-klerikalen »,
h a a r doktrinairen en aKtiemensen,
die niet op een bepaald terrein
akkoord zijn, m a a r op een bepaalde slogan : « Zelfbestuur^utononiie », en rond een enkele idee.
h e t nationalisme van h e t « Vlaanderen eerst ».

burgerpers, de politici en de magistratuur zijn er toen m gelukt,
de stichters - beheerders van de
Emissiebank en d a t waren de leiders van alle grote banken en al
de grote holdings, af te schilderen als grote we doeners, die zich
hadden
ingespannen om
hun
« eerbaar programma tot een goed
einde te brengen ». Waar er sprake
was van een kleine kollaborateur,
waar h e t een of andere industriële
firma afzonderlijk betrof, als h e t
om enkele tientallen miljoenen
ging, kon er nog wel eens een proces van komen. W a a r 64 miljard
op h e t spel stonden — de schuld
van de Emissiebank a a n de Nationale Bank — zetten alle steunpilaren van het regime zich schrap.»

Gents KVHV-orgaan vo!gt een
gelijkaardige gedachtengang.
« Ongetwijfeld zou de V.U. h a a r
politieke invloed enorm versterken, indien zij door moderne sociaal-progressieve
stellingnamen
niet alleen In CV.P.-rangen kiezers zou aanlokken. Als VlaamsNationale partij heeft de V U . wellicht een unieke k a n s om een verzuim uit h e t verleden te herstellen. K u n n e n wij immers volgend
algemeen citaat niet op de V.U.
toepassen : « de Viaamse Beweging heeft de sociale trein gemist,
zoals de socialisten de Vlaamse
trein misten » (M. Coppieters) ?
Een bedenking nochtans. Geen
zinnig mens zal op dit ogenblik de
noodzaak ontkennen van een vatkrijgen van de Vlaams-nationale
D E VLAAPifSE
beweging op de sociale stromingen
OUDSTRIJDER
in Vlaanderen. Doch ook daar
moet men « realist » en e statisGeeft onder de hoofding « Wetisch » zijn. De uitslagen van de
s t o r t zich mee op de Vo'ksuniezen we steeds erg fatsoen'ijk »
sociale verkiezingen bij de jonget a a r t die door de Libre werd aaneen vlijmscherpe ontleding van
ren geven ongeveer een verhouding
gesneden.
onze « Vlaamse deftigheid », die
4-1 voor de kristen demokratie.
steeds jubelt over halve nederla« Maar de ontleding van de LiEen
kristelijke
arbeidersbewegen.
bre loopt verkeerd als h e t orgaan
ging die — reeds wat Vlaamsgevan uiterst rechts de geboorte en
« Wij zijn er blij om de Voerzind is (vgl. een Volksmacht en
de ontwikkeling van de Volksamie
streek eindelijk gekregen te hebRaak met De Werker of Voor Altoeschrijft a a n de overdrijvingen
ben waar zij behoort.
len) vertegenwoordigt niet alleen
de grote massa van de Vlaamse
arbeiders, m a a r zal ook gemakkelijker te radikaliseren zijn op
Vlaams-nationaal gebied en zelfs
in de strijd voor sociale hervormingen dan een bureaukratische
vakbonderij die bij h e t « Belgisch
Vakverbond » h e t meest ingevreten
lijkt.
VOLKSUNIE :
Dat dan ook op levensbeschouwelijk gebied samenwerking tusZWARTE POKKEN EN RODE
KOORTS
sen
kristelijke
en
vrijzinnige
(LIBRE-ONDERZOEK)
Vlaams- en sociaa'-konsckwenten
mogelijk is bewijst h u n optreden
in de Volksunie.
•
VAN DEN BOEYNANTS
" ^
.X.'
Progressiviteit mag niet alleen
DOOF VOOR LUIDSPREKERS
worden een schermen met om ter
radikaalste slogans. En werp nu
(DE GAZET)
schrijver dezes m a a r voor de
Young Lions.

La Wallonië

• - spiegel

LA LIEBE EEL&mUE
Besteedde vier dagen lang kolommengrote artikels a a n « La
Voksunie ».
Bij h a a r doorlichten ontdekte

van de repressie. I n feite zijn de
overdrijvingen van de repressie in
Be'gië zeer zeldzaam geweest. Zeker, de « lampisten » zijn er gemakkelijker ingevlogen d a n h e t
groot wiid. M a a r in het totaal
heeft h e t Belgisch gerecht zich
niet heel streng getoond tegenover
de verraders.
Het grootste deel onder h e n zijn
vandaag in vrijheid. Het gaat h e n
goed. En dikwijls beter dan de patriotten die zij verklikt hebben of
in de nazikampen hebben doen
gooien. »
Spijtig d a t de « nationalisten »
van La Wallonië geen Nederlands kennen.
D a n zouden zij weten d a t de
kollaboratie in Vlaanderen andere
kenmerken droeg d a n in Wallonië.
Reeds In 1947 zei een lid van de
eerste K a m e r in het Hol'ands parlement dat een Borms in Vlaanderen te vergelijken was met een
Masaryck in de Tsjechisshe nationale beweging of met een Soekarno, m a a r dat Borms mis nkt was.
W a t het percentage verklikkingen
betreft, haalden de Walen het afgetekend. De Vlamingen haaiden
h e t veruit op het vlak van de politieke veroordelingen. W a t de amnestie betreft moet België niet onderdoen voor de hardnekkigheid
van Franco, Rusland is milder
geweest op d a t vlak.

de rode vaan

Antwerpse immobiliëngroep
zoekt als herbelegging

GRONDEN TE KOPEN
(Bouw-Landbouw-Industrle of verkavelingsgronden)
Prijsklasse van 1 tot 5 miljoen.
Aanbiedingen onder letters S.V. aan redaktie «Vollcsunie»
die doorzendt.

Geeft een opsomming van de
« schandalen » op financieel gebied die na de oorlog In België
a a n het licht kwamen. Ter intentie van La Wallonië. De geldbarons van de emissiebank kregen
de steun van het rnliieu. De KempenJand - onderwijzerkens werden
« uitgezuiverd ». Met Wi'lem T>e
Meyer op kop.
« Onder de veje tinanciele schanda.en die sedert de tweede were . oorlog a a n het licht ziJn gekomen
behoort de affau-e Socoga wel tot
de meest spektaku aire. Het allergi-ootste schandaal waarvan dö
openbare opinie destijds isennis
kreeg — m 1947 — was natuurlijk
d a t van de Emissiebank, h e t centraal organisme van de kollaboratie met de Duitse bezetters. De

D a t wij d a n de heie Piat-Dietse
streek laten verloren gaan en een
groot deel van Overmaas laten
verloren gaan, daarover spreken
we niet.
Welnu 't is meer dan tidd d a t
wij alle fatsoen en alie betamehjkheld over boord smijten wanneer h e t om onze rechten g a a t !
Wij zijn hier ten lande de meerderheid, wij moeten onze rechten
hebben als meerderheid. Maar al
te lang hebben wij ons op de
tweede r a n g laten
verdringen.
Gedaan met d a t hete gedoetje dat
we sinds 1830 moeten verdragen.
Wij zijn een v o l k ! Wij zijn de
meerderheid in België ! Het neder-

lands moet hier de eerste (aal
worden. En om dal ce bekomen
mogen we ook wel eens als onfatsoen ijke lieden op straat komen. De anderen üoen het ons n u
al meer d a n 130 j a a r voor 1 »

DE GAZE Tl
Meent dat Van den Boeynanta
een dwaasheid beging met cijn
aanval op het Vlaams .'Vktiekomi'
tee Brussel-Taalgrens.
« Van den Boeynants scneerdo
de M.P.W en het Vlaams Aktiokomite over één kam, zeggend d a t
geen der twee bevelen heeft te geven. W a t volkomen juist is, docii
wat niet zeggen wil dat die twee
elkaar waa'-d zouden zijn. Het Aköekomltee is geen
afgescheurde
groep exremisten m a a r wel een
soort geluidsversterker, die
laat
weei-galmen wat m stilte wordt
gezegd en gedacht. De O.V.P.-lefding weet dit zeer goed en heeft
te veel politiek doorzicht om
schouderophalend te reageren o p
die « vox populi ».
Geen dwaasheid maar doofheid
zouden we zeggen in verband met
die geluidversterker.

Standaard
Bij h e t verwerpen door minister
Segers van het voorstel over de
taalitaders geeft V.A. zulke beschouwingen dat er van « flamingant » Segers (voorlopig) niet veel
meer overschiet. (Voorlopig : tot
a a n de veiiüezingen).
« Het argument, als zouden
taalkaders de eenheid van h e t leger in gevaar brengen, leidt In aS
zijn konsekwenties tot de potsierlijke veronderselling,
dat
het
Vlaams leger zekere dag tegen h e t
Waalse zal opmarcheren Het ene
leger
wellicht gesteund
door
Vlaamse Starfighters en h e t a n dere door Waalse. Het is je reinste
idiotie.
Wij weten natuurajjk wei, welke eenheid door taalkaders In h e t
gedrang wordt gebracht, nl. d a t
soort van eenheid, die het F r a n s talig overwicht in het Belgisch
leger in stand houdt, die niet
r a a k t aan de vastgerotte privüegies van
een
Franstalige en
Franskiljonse kaste. Het is juist
dat gedrocht van eenheid, d a t de
Vlamingen, n a vijfentwintig j a a r
niet-toepassing van de
taalwet,
willen opgedoekt zien dank zij
taalkaders. »
Walter Luyten.

Vlaamse firma
te Brussel zoekt
voor haar kantoren
JONGE mannelijke of vrouwelijke BEDIENDE
Tweetalig - Goed handschrift
Machineschrijven.
EVENTUEEL BEGINNELING(E)
Schrijven bureel van het blad onder letters L.F.
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kunnen
toe zoiets wel
verdragen.
Men mag gerust de pretentie
van
zijn stand hebben ! Maai bij KoR
gaal de pretentie bergop in dreigen de liedjes bergaf Ie gaan. Uij
zou er derhalve niet slecht aan
doen zich meer toe te leggen op
de artistieke vorm van de liedjes
dan op de literaire vorm van zijn
ariogantie !
Want pretentie of niet, het u;c
Sacha Denisfint
die voiige
we"k
het « liedjesprogiamma
uit studio
6' » heeft gered. En niet KoR van
der Goten I

onstuitbaar

2 X 3 IN D E 6
Hel « stemmnj
liedjesprogramma uit studio G .) heeft
vorige
week
donderdag
eigenlijk
niet
gegeven wat er kon van verwacht
worden.
De aan het
programma
verbonden namen waren noclUans
van aard om zeljs de meest hooggespannen verwachtingen
te rechtvaardigen.
Maar uiteindelijk
is
het niet schitterend
geworden
en
wc hebben geen of zeer
weinig
redenen
gehad om te
applauditeren.
Wat gebeurt
er eigenlijk
me'
KüU van der Goten ? In
zijn
bcgin-periode
loste hij de mooiste
helo/len
in.
Maar we
hebben
sedertdien
steik de indiuk
gekregen dat zijn produktie
de taaiste
tijd niet meer aan kwaliteit
wint
en dat het zeljs wal bergaj dieigt
te gaan. Uoc dan ook. wat hij on?
tijdens a 2 X $ in de 6 » heeft
voorgeschoteld
wat niet om wildentoeziasl te worden l
Hij werd donderdagavond
zelj<\
met veel lengten geklopt door de
Noord-'^edeilandse
Sacha
Denisanl. En niet alleen bracht die
ons mooie teksten op een goede
melodie, ze schijnt van de kabaretUunst de knepen niet te moeten
leren ! Voor ons persoonlijk,
die
haar voor het eerst in levende lijve
aan het werk zagen, uvi.s hel alleszins een revelatie.
p£slist bAtlcden. alle^, en zdj'i
bepaald kinderaehlig-onnozel,
ivas
de praat van Yvonne Lex
tussenin,
waar ze dan door KoR van der
Goten flink
bij geholpen
werd.
Natuurlijk
greep die de hem geboden kans om zijn
spreekwoordelijk geworden pretenlle nog maar
eens tot uiting te laten
komen
Ku, van iemand die iels waard i"

SABRtNA
\'olgcns hel
programma-boekje
is « Subrina » van San^iiel Taylor
een blijspel
We hebben ons tijdens de ojwoering van vorige week
vrijdag
echter,
zonder
sulises,
afgevraagd waarom dit werk dan
wel een blijspel zou zijn. Hel is
ons een vraagteken
gel>teven I
We hebben ons na afloop van
de opvoering
trouwens
de meer
algemene
vraag gesteld wat Samuel Taylor er kan hebben
toe
aangezet dit stuk te schrijven
:
als milieascliildering
is het
ten
totale
mislukking,
als
psichologische schels van een reeks individuen
kan hel bezwaarlijk
een
meesterwerk
genoemd
ivorden.
En zouls reefis gezegd werd. ivaarop men zich steunt om van een
blijsjiel
te spreken
is ons een
raadsel. Toch niel op het
onmogelijk gedoe van Juli Ward McKiiilock (\Iiiry Viesselhuysen)
?
Hel s/ii/i bezit geen
eigenlijliV
kwahteiten,
noch
goede,
noch
slechte. Men kan er een avond
naar kijkn,
maar achteraf
heeft
men de indruk zijn tijd te hebben
verloren.
Ovei hel algemeen viel hei sjh'l
van de al^teurs nogal mee, rmuu
ze werden bij hun pogingen
om
er'een
lpt'er^s<;ante'avca^d uon (e
malen
niet
gediend
door
een
, goedi
tekst."
Ffm"^'"
^Jiij^épa
speelde de titelrol en ze bracht
het er niel zo slecht van af. Als
aantrekkelijk
wezentje,
volgens
haar rol en ook in
werkelijkheid,
huppelde
ze over de
studio-vloer
en wist zich in te leven in haar
spel. Guido de Moor (Linus),
evenals de anderen, min Mary Dresselhuys, slaagden daar minder
in,

DEZE WEEK
OP ÜW SCHERM
ZONDAG
14 30 : Reisroutes : Do rebervaten
Tan Kenia en Tanganika — 15.00 :
JTubileumfeesten van de Gentse
Zwemvereniging ( G Z V ) — 16 00 :
Alpinisme • Reportage (Eurovisie :
overname van de Franse televisie R T J ' ) — 1615 : Jubileumfeesten
van de Gentse
Zwemvereniging
( G Z V ) — 16.45 • Panorama : de
week in beeld — 17 15 : AlpinismeReportage — 17 30 tot 17 50 : Klein,
Wem, kleuterke — 19 00 : Pal Zuid,
fUmreportage — 20 00 : TV-nieuws
— 20 20 : Wie weet wat ? — 21 35 :
Bportweekend : sportaktualitelten
— 22 05 : Een kanotochtje, Poolse
tUmschets — 22 25 : Tweede nieuwsWtzending.

MAANDAG
19.00 • Tienerklanken — 19 25 :
•Stalen zenuwen : Vuurwerkmakers
— 19 40 : Zoeklicht op de kulturele
«ktualiteit — 19 55 : De Weerman
— 20 00 : TV-nieuws — 20 20 :
Speelfilm ; De Geweldige : politietUm van Nicholas Ray met Humphrey Bogart, Gloria Graham en
Prank Lovejoy — 21 50 : Medium •
Plast scht kunsten — 22 20 : TweeOe nieuwsuitzending.

DINSDAG
M.OO : Gastprogramma — 19 30 •
Oostenrijk, land van muziek, een
Illmreportage — 19 55 : Sport m
' t kort — 20 20 : Schipper naast
MathilUe — 2100 : « Mandara » :
exploratiefilm over een primitieve
volksstam in het Kameroengebergte
— 22 20 : Tweede nieuwsuitzending

•

WOENSDAG

17 00 tot 18.00 : Kom toch eenF
kijken
Jeugdtelevisie — 19 00 .
Bipcord • Mijn zoon is een man,
(19e afl I — 19 25 Autorama : het
magazme voor de automobilisten
— 19 55 : De VV c'-^-'-n _ 2000 •
TV-nieuwB — 20 20 : Bonanza
T'"
Western — 21 10 : Hoe laat Is het
In Spanje ? : muzikale komedie in
één bedrijf van Maurice Ravffl op

een gedicht van Franc Nohain
Nedeilandse vertaling : Jos de
Haas — 22 00 : La fille de la route,
een filmreportage — 22 30 : Tweede
nieuwsuitzending

•

DONDERDAG

1100 tot 1140 ; Uitzending van een
H. Mis — 17.00 tot 18 40 ; Circus
Buster : avonturenfilm voor de
jeugd — 19 00 • Tienerklanken —
19 25 : Penelope : de uitzending
voor de vrouw — 19.55 : Sport m
't kort — 20 00 : TV-nieuws —
20 20 • Rerum Novarum — 20 45 •
Speelfilm : Mr 880 : komedie van
Edmund Gouldmi met Edmund
Gwenn Dorothv McGuire en Burt
Lancaster — 2215 : Poëzie in 62.5
lijnen — 22.35 : Tweede nieuwsuitzending.

• VRIJDAG
19 00 : InternationüAl jeugdmagazine — 19 25 : « Arena » : het veertiendaagse sportmagazine — 19 55 :
De Weerman — 20 00 : TV-nieuws
20 20 : Weer m de maak • Anticylonaal paradijs — 20 40 : De
strop (The rope) : eenakter van
Eugene O'Neill. Nederlandse vertaling : L. Rutgers (opgenomen programma van de NTS/KRO) —
21.10 : Mensen en beelden : De
lyrische abstractie — 2155 : Première — 22 40 ; Tweede nieuwsuitzending.

• ZATERDAG
16 00 : Kom toch eens kijken —
17 00 tot 17.45 : Rechtstreekse reportage van de i.iternationale tenniskampioenschappen
betwist
te
Berlijn. (Eurovisie ; overname van
de Franse televisie - RTF) — 19 00
Tussen Maas en Heerbaan : dokumentair programma — 19 30
Echo — 19 55 : Sport m 't kort 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : Margie
TV-feuiUeton met Cynthia Peppc i
(10e afl ) — 20 45 : Pro en contra
een
ontspanningsprogramma
—
2140 : 't Is maar een woord —
'''' ?o • Zaza : sentimentele komedie
va-. J .1 • -i'i"ns (Tsjechische versie met tweeiali^c '^•"•(lerschriften)
— 22 55 : Tweede nieuwtiw.x.z^ndiae

s'-e V'amingen. Dezelfde vaststelling m a a k t Prof. Perin m zijn uitstekend, hoewel soms oppervlakKig
polemisch werk « La Belgique a u
défi » wat betieft de franstalige
Brusselaars.
De produktie van de Belgische
verfraii&mg is inderdaad negatief
over heel de lijn. Het is goed d a t
m e t al'een wij het vaststellen.
W a t het kongres van de Vlaamse socialistische Jongeren betreft
zijn we het voor eenmaal eens m e t
Manu Ruys in « De S t a n d a a r d ».
Het algemeen klimaat in die
dikke steen in de franskiljonse partij m aanmerking
genomen
kikkerspoel.
was h u n optreden een moedige
Hij stelde vast d a t de franskil- daad, hoewel h e t slechts een a a n jonse burgerij m Vlaanderen al- loop kan zijn. Al de oude gewaden
leen nog teerde op een verleden waren nog niet afgelegd m a a r de
waarmee ze weliswaar zwaar op nieuwe waren toch al duidelijk
h e t Vlaamse volk blijft drukken, zichtbaar.
m a a r dat ze geen scheppende kieTypischt was de afkeuring van
men meer borg voor de toekomst die Vlaamse socialisten die n a a r
H a a r rol behoo'-t tot h e t verleden de nationalistische partijen overen hoe vlugger hun onpi-oduktieve gelopen waren. Dit go'd voor de
mentaliteit
uitgeschakeld
wordt, socialistische jongeren d'e
reeds
hoe beter.
de stap naar de Volksunie gezet
Het VE.V. d a t na de jongste hadden.
De uitspraak dat de socialisten
oorlog deelde in h e t algemene
Vlaamse onbehagen en door h a a r in Vlaanderen de V aamse trein
wervmg (zonder ops'orpmg» in de niet mochten missen wees in dekrmgen van transtalige bedrijfs- zeltde richting. Als de oudere
leiders meer een Ekonomisch Ver- Vlaamse socialisten niet vlug luisbond In Vlaanderen geworden was teren n a a r de stem van h u n J o n heeft h a a r lijn terug recht getrok- geren zal de toevoer n a a r de Volksken. De rede van de heer Capuyns unie voortduren en toenemen. De
is, de plaats die hij bekleedt in B S P. evenm:n als de P.V.V. en
aanmerking genomen,
revo'utio- de C.V.P. kunnen ontsnappen a a n
de algemene radikaal
Vlaamse
nair.
stroming bij heel de Vlaamse jcaiHet Ekonomisch Verbond
in gerengeneratie.
Vlaanderen werd opnieuw
een
De geest van de Leuvense stuVlaams Ekonomisch Verbond in de
voUe beteken's, die de stichte"s er dentenbetoging evenals de geest
van de rede van de heer Capuyns
aan gaven.
Het standDuni, van de persoon- was Vlaams nationaal. Het konlijke overreding van de franstalige gi'es van de Vlaamse socialistische
bedrijfsleiders b'eek voor een funk Jongeren bewees ten overvloede
stuk een faljiet De voorzitter van h,oe diep en hoe ver die geest doorh e t V.E.V. schrikt echter niet te- gedrongen IS.
Het snipperpartijtje
de Volksrug voor het ingrijpen van staatswege. Wat toch ook niet liberaal unie « zonder program » straalt
zijn program breed uit.
is.
Onze ideeën zijn onstuitbaar.
Treffend is eveneens h e t feit d a t
hij de óntstenten's aan kultu'ele ••'Omdat h e t de juiste zijn.
Wim Jorissen.
produktie vaststelt bij de verfran-

Drie feiten beheersten de Vlaamse strijd sinds
het verschijnen van ons vorig nummer : de
studentenbetoging te Leuven, de rede van de
nieuwe voorzitter van het V.E.V. en het kongres
van de Vlaamse Socialistische Jongeren.

Op te merken bij de betoging te
Leuven is de rad ka'isering m de
Vlaamse gelederen. De spandoeken « VVa'en buiten » werden t h a n s
voor de eerste maal met k'aarblijkende instemming van a Ie betogers meeged agen.
De kreet « Acapsul krapuul » is
typisch Belgisch Neder'ands m a a r
heeft het voordeel dat iedereen
hem duidelijk begrijpt. Men is te
Leuven de aanmatigende kolonisering grondig moe. Wij zouden zeggen : het IS tijd
Dat er te Leuven ook wal ruiten stuk vlogen is natuurhjk afkeurenswaardig Wij stellen echter
vast d a t geko'.onisee-de of onderdrukte volkeren of vo%sgroepen,
hetzij in Afrika, hetzij te Birmingh a m (U.S.A.) altijd op dezelfde
wijze h u n opgekropte woede afreageren. Het is de vorm van het
protest van de massa voor t e n
v6e' geniepiger en gemener onderdrukking.
De u'teindel'jke op'ossing van
de spanningen te Leuven kan er
slechts komen als de unive'-siteit
gesplitst en de fransta ige afdeling
n a a r Wallonië overgeplaatst wordt.
Ook in Belgié zullen de restanten
van het kolonialisme opgedoekt
worden Het is de onontkoombare gang van de geschiedenis.
Dat de studenten die eis konsekwent stellen is h u n Vlaamse
p'icht.
De rede van de heer Capuyns,
'"^Ctrmfëf'V^m- tiet Vlaams Ekonomisch Verbond, was meer dan een

alhoetvel
vervelend

toch voldoende
Ie worden.

om

niet

PO K E T I N O

We nodigen de NTS (Avro) iiH
in de toekomst
wat
kieskeuriger
te zijn bij het uitzoeken
van lor.eelweiken.
Niel alleen wordt het
dan voor ons een prettiger
TVavond, maar we zwaaien
liever
met het wierookvat
dan met de
'•topershamer 1
Jvb.

De Vlaamse fonoplatenwinkel van Brussel
E. Jacqmainlaan 146
Klassieke muziek-, litteratuur-, folklore- en ontspanning-fonoplaten voor
kinderen.

GLAZEN en MONTURCM.
&r«ti> voor veneUrden.
Hersl«lllngen in '•'}"> worVhi,i!.

WaHer ROLAND
_ . Ge<)iplo'"«"J Optlilw

Huizen

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 m
afspanning

« DE KROON »
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

[tal i.u.b. «p kil li««"w"met •)

Vlaams Huis Breughel
Vol. pensioen, maaltijden
de Smet de Naeyerlaan, 141
Blankenberge, T. 050/41637
Open gans het jaar
((Vlaams Huis» Knokke
Kamers - vol. pension gezellige sfeer
Vermindering v. groepen.
Elisabethl. 10£ - T. 632.70
Geniet van de lekkere
koffie «De Olifant»
in het Vlaams Huis

((PETER BENOIT »
Frankrijklei 8 Antwerpen

O p doortocht in de V l a a m s e

—

Kerl.tr..t,5« —A.itwerpen

Ardennen

T«II(«M:35.UU

1 0 * lofling op vei'oon 6eur.

LANDDAG
9 JUNI
WEMMEL

AL WAT U VERLANGT...
met een biljet van de

NATIONALE
LOTERIJ
VOOR ENKELE FRANKEN
KUNT U TOT

5 MILJOEN!

bezoekt

WINNEN

GASTHOF

PALLIETER

stemmig café - Gezellige Bar - Mooie zaal

Trekking te Hasselt
rriaandag 27 mei

U treft er Vlaamse vrienden.
Docter Dewolfplaats

4 Leupegem bij Oudenaarde

Per Bieljet 100 F
Per Tiende 11 F

1?

PE VOLKSUNIE

LAKDDAG TE WEMMEL
DIKSMÜIDE
Het arrondissement Antwerpen richt, zoals 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 vertrekken.
De prijs van de reis per autobus is 45 F . De afdelingen
kunnen reeds vanaf heden ticketten bekomen op het arrondissementssekretariaat.
Grote
steenweg 165, Berchem.

ZOEKERTJ
Vertegenwoordiger
gevraagd
voor
West-Vlaamse
Zetelfa^
briek, voor W. en Oost-Vlaand.,
Antwerpen,
Henegouwen
en
voor Noord-Pi-ankrijk. Wagen
door fabriek ter beschikking
gesteld
Bestaand
klienteel.
Zeer goed loon. Zeer ruime toekomstmogelijkheden in ekspansief
bedrijf.
Eigenhandig
schrijven n a a r kantoor blad
d a t zal doorzenden.

BRASSCHAAT

Aardbel-, rode bessen, stekelbsssendoosjes van 1/2 kg (ook van
1/4 kg) in karton voor aardbeien
onder glas. Verschillende kwaliteiten, matige prijzen. Schrijven K a r tonnage De Roover, GelrodesteenWCK 16, Betekom.
41

Voor de L a n d d a g van 9 juni
heeft h e t plaatselijk bestuur besloten een autobus van uit Brass c h a a t in te leggen om gezamenlijk n a a r de Landdag te g a a n .
Vanaf n u reeds k u n t u inschrijven bij Roger Hermans, Hofstraat
35, Brasschaat, tel. 5170.58.

Wie helpt V.M.O.-lid Antwerpen
bij voorbereiding eksaam van wiskunde - wetenschappen
hogere
middelbaar. Schr. kantoor blad
m e t vermelding van voorwaaiden.
42

GROOT-BRUSSEL EN DE LANDDAG TE WEMMEL
Terwijl links of rechts wat keffertjes h u n machteloze h a a t
uitketfen tegen de k a r a v a a n van h e t federalisme, die zich klaar
m a a k t om op 9 .iuni n a a r Wemm«l te trekken, moeten al de verantwoordelijke bestuursleden en propagandisten van de afdeling uit het arrondissement Brussel de h a n d e n uit de mouwen
steken en er alles op zetten opdat ook dit jaa*- de flinkste Vlamingen van ons bedreigde gebied op de landdag zouden a a n wezig zijn.
Om de werking zo doeltreffend mogelijk te maken worden
volgende belangrijke vergaderingen belegd.
1. Zaterdag 25 mei te 17 uur in h e t lokaal W a l t r a 3 (naast
de KVS) voor al de bestuursleden m e t h u n propagandisten uit
d e Vlaamse gemeenten van h e t arrondissement.
Dr Anciaux, provinciaal voorzitter leidt deze buitengewoon
belangrijke vergadering.
2. Zondag 26 mei t« 14 uur 30 in h e t lokaal W a l t r a voor
alle bestuursleden van de afdelingen van Grool-Brossei en voor
al de aktieve propagandisten uit deze afdeUngen. VooraJ op de
jongeren wordt beroep gedaan.
Sprekers : T. Van Overstraetcn, algemeen propagandaleider. Bob Maes, n a m e n s de VMO en De Bertenger n a m e n s de
werkgroep Groot-Bmssel.

Jonge vrouw voor Vlaamse Herberg, Bar en Feestzaal gevraagd
Goede verdienste. Zich wenden
Gasthof Pallieter
Dr. DeWolfp l a a t s 4, Leupegem bij Oudenaarde.
44
Ervaren
akkountantsbediende
nit het Antwerpse zoekt bijverdienste. Perfekt op de hoogte van
boekhouding en belastingsformaliteiten, soc. wetten, R.M.Z.. specialiteit bouwbedi-ijf. Schrijven kantoor blad.
48
T e Blankenberge uw
verlof.
Appartement en kamers m e t gasvuur, m o d e m konfort voor 2, 4. 6
personen, per dag 8, 15, of 30 dargen. De Smet de Nayerlaan 84,
Tel. 050-423.75.
49
Wie heeft oude kinderfiets (en)
o p zolder? Wie helpt groot gezin
a a n kinderfiets? Schrijven kantoor blad.
50

BRUGGE

D a n k zij de bemiddeling van
« de Vriendschapsband » in Nederland kunnen wij U p e n m a a t s
bezorgen In Nederland, Suriname,
de Nederlandse Antillen, Canada
en de V.S.A
Wie een p e n m a a t zoekt moet
enkel n a a m en voornaam, adres,
ouderdom, geslacht, school of beroep, hobbies en eventuele wensen
doorgeven
a a n ANSAV, Grote
Steenweg 422,Beichem-Antw.
Voor aanvragen wordt er geen
bijdrage gevraagd alhoewel een
vrijwillige steun, hoe klein ook,
steeds van pas komt en onze voorn a a m s t e kosten zal dekken.
De enige beperking die gesteld
wordt is de minimumouderdom
van 14-15 jaar.
Jonge weduwe (zich wat ontredderd voelende)
hoopt andere
eenzame weduwe te ontmoeten
om elkander te steunen.
51

:• ERRATUM

Vanaf heden kan reeds ingeschreven worden voor de autobusreis n a a r de landdag.
We doen een oproep a a n de leden om zo vroeg mogelijk In te
schrijven om ons toe te laten de
reisweg zo doeltreffend mogelijk
vast te leggen.
Inschrijving a a n volgende adressen :
Ir. A. Deganck, Wijnendalestraat
21, Beerst.
Leo Devreese, Ijzerlaan 83, Diksmuide (Vlaams Huis).
Jules Haezebaert, (Sanzebekeveldstraiat, Adinkerke.
Louis
Mertens,
Canadalaan,
Nieuwpoort.
Leo Vandeweghe, Wapenpleln 9,
Oostende.
Zwaenepoel, M. Pieter Bortierlaan. Gistel.
Maur.
Dekeyzer,
Bngelsraat.
Ichteeem.
E. Lootens, Oostmeetstraat, Koekelare.

:

•

•
a

ï I n ons jongste n u m m e r zijn een
• paar storende fouten geslopen
ï in h e t artikel van Wim Joris: sen. Vooreerst viel bij h e t per; centage Vlamingen te Ander; lecht een nulletje weg : er
: werd 4 % vermeid, waar het
! volgens de
officiële
vorige
! volkstelling 40 % was.
S Vervolgens dienen de laatste
• zeven rege's op h e t einde van
• h e t derde laatste paragraaf
S geplaatst.
ï Daarvoor bij onze lezers onze
• verontschuldigingen.

:
;
;
:
!
;
;
•
;
;
•
;
i
l
•

Inschrijvingen
worden
ingewacht bij de bestuui-sleden van de
afdelingen en speciaal :
T e Assebroek : T u i n s t r a a t 6.
T e Blankeüberge : Groenestraat
45.
T e Beernem : St. Andreaslaan
3.
Te Brugge : Verbrand Nieuwland 25.
Te Knokke : Blisabethlaan 105.
Te Oostkamp : Gevaartse s t r a a t
77.
Te Torhout : Hoge s t r a a t 79.
Te St. Andries : Moerstraat 38.
Te St. K m i s : Delaplacestraat
121.
Te St. Michiels : Rijsel straat
239.
T e Zedelgem - Ruddervoorde :
Ruddervoordestraat 97, Zedelgem.
Busreis voorzien vanuit Brugge,
te 13 u u r langs de Koning Albertlaan ('t Z a n d ) , prijs : 80 F .
Zitdag sociaal dienstbetoon.
Mr. G. van I n houdt zitdag ledere zaterdag - voormiddag van
11 uur 30 tot 12 uur in het lokaal
« Vlissinghe », Blekersstraat 2,
Brugge.
DEURNE
Het bestuur van onze afdeling
roept alle simpatisanten op tot
deelname aan de landdag te Wemmei op 9 juni 1963.
De prijs van de autobusreis bed r a a g t 45 P.
Inschrijvingen :
De Ridder, Boterlaarbaan 333,
D e u m e (Z).
Storme, Jozef Verbovenlei 5,
Deurne (Z).
Verstrepen,
Gen.
Slingeneferlaan 117, D e u m e (C).
Myin, Ju'.eg
Steursstraat 46,
Deurne ( O .
Van
Hoof, Lackborslei
392,
D e u m e (N).

Bouwwerken W.A. Kunnen
Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49.76.86
Schutterhofstraat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18
Onderbergen 43 Gent - Tel. {09)25.19.23
W A KUNNEN Wedt U bijna 5.000 referenties !

BENDERLEEtlW
N a a r de L a n d d a g te Wwnmel
op 9 juni.
De bus vertrekt te 13 uur a a n
h e t lokaal « De Klok », alwaar U
k u n t inschrijven a a n de prijs v a n
40 F .
Na de L a n d d a g bezoek a a n . . .
d a t verneemt U later w e l !
Een goede r a a d : schrijf nu
reeds in I
EREMBODEGEM-CENTBUM
Per autobus n a a r de landdag :
vertrek Doi-p 13 u u r ; Barreel 13
u u r 45
Terugi-eis over Denderleeuw Welle - Terjoden (bezoek a a n de
Vlaamse huizen).
Prijs : 35 F.
Leden met eigen wagen k u n n e n
aansluiten o p h e t Dorp.
Inschrijvingen bij de bestuursleden tot en met 6 jtini.
EKEREN
Het bestuur van de afdeling
roept alle leden en sympathisanten op tot deelname a a n de landdag op 9 juni e.k.
De reiskosten bedragen : 45 F .
Inschrijvingen
op
volgende
sdrcssGn Piet Janssens. De Beuckelaerl a a n 7.
Leo Van Boven. Groot Hagelkruis 134.
Vo'.ant Piet, Willy Staeslei 79
(Mariaburg).
Van Dyck Fi-ans, Jozef Ickxss t r a a t 13 (Donk).
HEKELGEM
Landdag D juni : er wordt een
autobus ingelegd voor de gemeenten Heke'gem, Teralfene en Essene. Ieder lid en abonnent krijgt
persoonlijke verwittiging. Sympatisanten hartelijk welkom.

alleen
KUNNEN
kan wat
KUNNEN
kan

lEPER
Op 9 juni neemt h e t arrondissem e n t leper deel aan de federale
landdag te Wemmei. Alle ieden en
simpatizanten worden er verwacht.
Men kan van nu af inschrijven
bij :
Voor Woesten, Oostvleteren, Reninge en omliggende in t Het
Vlaams Huis » te Woesten.
Voor leper en omliggende bij A.
Devuyst, Diksmuidestraat 75, leper.
Voor Poperinge en omlig-gende in
« Het Belfort » te Poperinge.
Prijs voor de reis 75 F, te betalen bij de inschrijving.
L a a t U van nu af inschrijven
want de plaatsen zijn beperkt.
LEDE
Vanuit hede 'trekt op zondag 9
juni een auto-karavaan n a a r de
Landdag te ^ e m m e l . De inschrijvingsprijs werd vastgesteld op 30
F per persoon. Vertrek : voorlopig
te half twee.
Inschrijvingen : lokaal « Reln a e r t » en bij de bestuursleden.
LIMBURG
Deelname Federale Landdag.
Limburg neemt dit j a a r talrijker
d a n ooit deel a a n 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 schiijven bij h u n
plaatselijke afdeling of bij een
der volgende personen :
Ir. R e n a a t Vanheusden, Zavelvennestraat 14 G, Kiewit-Hasselt.
U r b a a n Debruyn, Grote b a a n
287, Kuringen. Post Kermt.
Olem Colemont, Diestweg 452,
Nieuweilcerken.
s'Heren ESugeen> Terbiestweg 3,
St. Ti'uiden.
Hugo Telen, Kern. Albertlaan 3,
Maaseik.
Gustaaf Begas, Statitmstraat 74,
Lanaken.
Reeds twee autobussen zijn ingelegd, m e t volgende reiisweg :
Lijn 1 : Maaseik — Neeroeteren
— Bree — Peer — Hechtel — Leopoldsburg — Beringen — Diest.
Lijn 2 : Mechelen a-M — Lanaken — Eigenbilzen — BUzen —
Hasselt — K e n n t — Herk de S t a d
— Diest.
Vanaf Diest rijden de bussen
samen. De reisonkosten werden
zeer laag g ^ o u d e n , nl. 80 F vanaf
Bree en Bilzen 70 F . Vanaf Beringen €n Herk-de-Stad 60 F .
Indien onze verwachtingen bevestigd worden, komt er een derde bus uit Hamont-Neerpelt en een
Tierde uit Tongeren - S t Truiden.
Aan de Limburgers te bewijzen
d a t zij ook meetellen.
Inlichtingen over de organisatie
k u n n e n bekomen worden bij Ren a a t Vanheusden.
Hasselt, tel.
25.388.
LEUVEN
Van uit Leuven vertrekken autocars op de Oude Markt. Schrijf
reeds n u in bij uw bestuui'sleden
of in ons lokaal Cristal, Parijss t r a a t 12.
Reiskosten : 55 F .
ARR. MECHELEN
Vanuit
verschillende
plaatsen
van h e t arr. Mechelen wordt in
groepsverband deelgenomen
aan
de federale landdag te Wemmei.
Mechelen : autobussen a a n 35 F
in te schrijven bij H. Keldermans,
Aambeeldstraat
23, Café Opsinjoorke - Nieuwwerk, O. Renard Hovenierstraat 24.
Lier, Berlaar, Nijlen,
Kessel,
Koningshooikt : autobussen met
geleid bezoek aan h e t Brusse'se
stadhuis.

PRONOSTIEKERS.- speel
elke week uw gewoon bedrag. U zult slagen met 12
punten. 11 of meerdere malen 10 Bewljsformule kunt
U hiervan bekomen door
storting van 35 F op PCR
10.2141. Ardaen Piene.
Oostende

De prijs schommelt rond 40 F In
te schrijven bij :
E. Bouwens, Eieuwfeestlaan 163,
Lier.
Lode Van Dessel, Zandvekeo»
velden 8, Nijlen.
Walter
Luyten,
Legi-ellestraat
32, Berlaar.
Lode Vervoort, Lierse steenweg
79, Kessel.
P Van Bauwel. Muisstraat 80,
Koningshooikt.
Beerzel - Helst op den Berg .
Berg - Duffel : verplaatsing met
autos : inlichtingen : Van Heukelom, Bergebeekssraat 8, Heist e a
Jos Hermans,
Biekorfstraat 3,
Helst.
Ludo Sels, Muggenberg 23. Duffel.
Stevens, Molenstraat 16, Duffel,
Klein Brabant.
Autokaravaan '• inlichtingen t
F r a n s Van de Moortel, Verhaerea.
s t r a a t 14, St. Amands aan Schelde^
Leo Huwels. K a t t e s t r a a t 46, Oppuurs.
Willebroek.
Autobus wordt ingelegd : inlichtingen * Heyvaert, steenweg op
Boom, 56.
P. Desmedt, Gapt. Trlppstraat
53, Lode Verstrepen, Jos Wauteres t r a a t 102.
MERKSEM
Er is een grote autocar ingelegd
voor de reis naar de Landdag t e
Wemmei op zondag 9 Juni a.s. Laa*
U tijdig inschrijven In het lokaal
of op h e t sekretariaat Em. Lenoi»
neurstraat 33, tel. 45.57.77; prij»
45 F .
WETTEREN
Zondag 9 juni : landdag t*
Wemmei. Een speciale
autobUB
wordt ingelegd. De prijs bedraag*
go F. Men kan zich n u reeds laten inschrijven bij de bestum'Sleleden of in het Vlaams Huls. Het
u u r van vertrek zal later medegedeeld worden.
ZOTTEGEM
Zondag 9 juni, naar de l€ind<teff
te Wemmei, met autokar. Inschrijven in h e t St. Jorishof of bij d«
bestuursleden.
Zondag 14 juli, eerste li-julV
prijs, wielerwedstrijd voor liefheb
bers. Vertrek te Zottegem Aankomst te Velzeke. Voor alle Inlich»
tingen zich wenden : Julien Uj^
terhaegen, sekretaris V.U. Z o t t »
gem.
WAASLAND
Sint-Niklaas.
Bijeenkomst op de Grote Markfi
te 1 uur 30, voor 29.5 en 9.6. Deelnameprijs nog nader te bepalen
voor de inschrijvingen per autocar.
Beveren.
Voor de deelname van de p r *
vinciale dag te Gent en de l a n *
dag te Wemmei, bijeenkomst op
de Grote Markt te 1 uur 30.

„Slecierste iandcla^

FEDERALISME
d o OPLOSSING»

Bieden U : 'de voordeligste en rijkste keuze
van gronden In Vlaanderen, Brabant en Limburg.
350 eigen arbeiders, specialisten en technlekers
om m«ol, degelijk en goedkoop te bouwen.
Steeds volgens eigen opvatting en tot «Wfc flnanciërliw.
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AllïWEftPiN
ANTWEBfEN-LlNKEBUEVER
Op U mei trad onze afdeling
s e k r e t a r f s » in het huwe'ijk.
Wij houden er aan langs de^
weg het nieuwe gezin Lampaer
Ivens goed hei' toe te wensen e
Mevr. Lampaert te danken vco
de jaren'ange, onvermoeibare m
dewerklng.
EKEREN
Filmavond.
De p aatselijke afdeling van het
Vlaani.s Aktie-Komitee Brussel en
Taalg:-ens richt een fi mavond in
(Tweede Mars op Brussel) die zaJ
plaats hebben in de feestzaal van
h e t Ekers Hof, Groot Hagelkrui»
op vrijdag, 24 dezei- te 20 uur
Het bestuur van de Volksu 'leaf deling Ekeren rekent op de a "
wezigheid van alle leden en s v •
pathisanten !
Autokaravaan.
Wij zetten ook de Ekerse automobilisten aan m zo groot mogelijk getal deel te nemen aan de
autokaravaan ingericht op zondag
26 dezer, door het V.A.K.B.T.
Start van de Karavaan : gt.
Pranciscusp ein te Merksem te fc
trur.
KATELIJNE-WAVEB
In het kader van de onteigen,agen door het leger te Sint-Kate, lljne-Waver hebben de getroffe.
nen een voor ichtingsvergade Ag
belegd op vrijdag 24 mei te 20 uU'
In de zaai Luxe te Katelijne Ofti
. ta-um.
Naast een
getroffen eigenaaen een aanpaler die zullen uit.er,
retten hoe ook voor de hele ge
meente dit staaltje van machtrjE
bi"uik nadeel schept en een geva«lijk precedent betekent, spreeltt
als gastspreker Ir Oscar Rpn^iH

BRABANT
BRUSSEL
Algemene propaganda - vergadering op 26 mei te 2 uur 30 In het
lokaal « Waltra », Arduinkaa
(K.V.S.) Brussel.
Alle propagandisten en sympnatisanten worden hierop uitgenodigd.
Spreke's : T Van Overstraeten,
alg. propagandaleider. Bob Maes f
n a m e n s de V.M.O., De Eerlanger:
Groot-Brussel.
HALLE-ESSENBEEK
Op donderdag 23 mei
(Ont
Heer Hemelvaart) zal ons b'ad verkocht worden in de belangrijke
wijk Essenbeek van de stad Halle.
Bijeenkomst te 9 uur achter de
KVS voor de deelnemers uit Brussel en omgeving en te 9 uur 45
a a n de kerk van Essenbeek voor
de deelnemers uit de kantons Halle en S'nt-Kwintens-Lennik.
LIEDEKEBKE
Zaterdag 18 mei 1963 te 20 uur
Vlaams solidariteitsbal met « vlaginhuldiging » van de plaatselijke
afdeling
Een gekend Vlaams orkest zorgt
voor een gezellige sfeer.
Het bal gaat door in de dancing
« Oud Theo » bij Maurits Van
Droogenbroeck, O p p e r s t r a a t
Tijdens het bal tombola en korte spreekbeurt.
AUe, Volksunieleden uit de Denderstreek geven elkaar rendez-vous
op dit feest

GELD
voor iedereen !
Op gewone handtekening
en onder de strikste
geheimhouding.
zonder
onderzoek bij geburen of
werkgever
Terugbetaling In
12. 18. 24 of 36 maanden.

Tel. (02)22.63.48

MACHELE.V
Het besaiur van de afde'Tig Machelen oogstte een merkwaardig
sukses met het afde ingsba, dat
plaats had op zaterdag 11 mei
Pieke Puk, de pittige lumorist.
bracht er met zijn programma
« Muziek uir .Oinmel i> dt denderende lach. terwijl het orkest
Harry Ba de danslustigen tot in
de ochtenduurtjes bezig hield. Het
werd een avond, waarvan tiet sukses nog lang zal naweriren in het
Mache se en waa'^door
bewezen
werd hoeveel er in die streek op
een paar jaren veranderd en ver
be^erd is.

Tangs verschi'le: de zijden werd
hen medewerking verzekerd. Ock
hebben
versch llende
psrsonen
zich geabonneerd op on.s weekblad.

AALST

i'.REE
De Koljxirtagcp'oeg werkte verisden week te Brer ' n verkocht er
30 bladen
De aangjkondigde voorlichtingsvergadering op datum van vrijdag
31 mei a.s. te 20 uur, vindt plaats
n de vergaderzaal van Café Mal'a, K a n a a ' l a a n , Bree. Dus niet m
Café Cambi-inus zoa's verkeerdelijk werd aangekondigd ver'eden
week.
Sprekers zijn Hugo Telen, Drs
Joris Degraeve en Toon
Van
Ovsrctraeten, algemeen propaganda'eider
Maak van nu af de nodige propaganda.

MOLENBEEK
De afdel ngen van het kanton
Molenbeek hebben met hun puik
maandbladje « Onze Stem » de
juiste toon gevonden vooi- GrootBnissel.
In het laatste nummer werd
'ooral goed bewezen dat de liberale partij een hutsepot is geworden van al'es wat verslpten en
voorbijgestreefd
is, samen
met
pou(1adi3hische en oiKl-rexistisohe
tafelspringers.

PEER
Ook d-'-ze gemeente kreeg een
grondige propagandabeurt. Verleden zondag werden Volksun'ebladen gratis ultgedee d a a n de kerk.
ALKEN

tIMfeUftt

We kunnen melden dat h e t privaat dansfeest,
mgaricht door
Vriendenband afdeling
Herk-deStad een onvergetelijke feestavond
is geworden. Meer dan' 300 dansliefhebbers vulden de stemmige
zaal « Monty ». We hoorden langs
alle zijden vee! lof over de aangen a m e sfeer en vooral over het orkest « Gebroeders Minton » d a t
enig is voor zulke avonden.
Vriendenband toont tiiermee hoe
het zijn e d - n 'n een hoogstaande
en eigentijdse geest moet benaderen.

-MILLEN
Heden avond zaleidag 18 mei,
om 20 uur in het bierhu's « Bij de
koster », Kerkstraat 174, Millen,
• spreekbeurt door Eerwaarde Pater
Dr. Marcel Brauns, S J met als
onderwerp « Vlaamse en sociale
Beweging onder bijbelse
belichting ».
Alle V.U.-leden,
vrienden en
synpathisanten moeten beslist komen luisteren.
MAASEIK
Tijdens de voorbije week hebben
Ir Clem Colemont en de propagandaleider Hugo Telen enkele vooraanstaande Volksuniemensen be*Ocht in verband met h u n finanOlële bijdrage voor propaganda.
We danken deze personen voor
hun belangrijke medewerking.
BEVEBST
HoofdbestuursUd
ir
Benaat
Vanheusden, samen met de afdelingssecretaris Lowie Vrijens uit
Bilzen, hebben opn'.euw een prospectie gedaan in gemeente Beverst.

RESULTATEN, daarom
het modernste
huwelijkswerk.
Duizenden
kandidaten
Schrijf :
ARDAEN
PIERRE,.
Postbus, 186, Oostende.

MACONFECT
de Vlaamse
meester-kleermaker
voor heren en dames
te Brussel
•
Kostuum of regeijjüs
voor mijnhee
•
Tailleur of maint
voor mevrouw

•
Enorme keuze.
Voordelige prij.^a.
Kom ü overt uiÉHi
•

1
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O-VLAANDERlÈN
Zondag. 23 juni jaarlijkse herdenking van Priester Daens te
Aalst met een H. Mis met offer
om 10 uur
We komen samen aan de Hopm a r k t te 9 uur 30 en gaan met de
harmonie van de Priester Daensvriendcn uit Moeskroen n a a r de
kerk. Na de mis Korto optocht naar
het monument aan de Werf, neerleggen van een bloemstuk
en
spreekbeurt
D a a r n a korte rondgang In de stad langs de Zoutstraten. Keizerlijke plaats, naar de
Hopmarkt.
Kolportage.
De kolportageploeg bezocht verleden zondag de streek van Heldergem : gesloten deuren wegens
Kommuniefeesten
drukten
wel
wat de omzet.
Voegende ko'p)ortage zondag 19
mei, n a a r
Moorsel en Me dert.
Bijeenkomst te 8 uur 30 aan « De
Vriendschap », K e r k s t r a a t 9, Aalst.
DENDERHOUTEM
Zondag 26 mei, H. Mis met offer te Denderhoutem om 8 uur 30
voor Advokaat De Backer, medestrijder van Priester Daens.
V.M.t . GENT
Kolportage.
De ko portage met de V.M.O.muziekkapel Antwerpen kende een
buitengewoon succes. Uitslag : 209
verkochte nummers, 150 F steim
en een nieuw geworven V.M.O.lid.

Telefoon 11.77.10

Donderdag 23 mei. O.L Heer Hemelvaa-t, herdenken wij te Outer
bij Ninove het tienjarig afsterven
van advokaat Plancqaert, medestrijder van Priester Daens.
De Priester Daensvrienden van
Moeskroen zulen deze plechtigheid
bijwonen met hun harmonie.
Om 10 uur 30 H. Mis met offer,
w a a r n a optocht n a a r h e t Kerkhof.
Aan het graf van Denis Ceuterickx
en
Advokaat
Pianquaert
spreekbeurt en bloemenhulde
Vanuit Aalst vertrekt een autobus om 9 uur, prijs 30 F L a a t U
inschrijven in het café «Pallieter»,
Hopmarkt I, Aalst en bij Ben. De
Cock, B i n n e n s t r a a t 73. Aalst.
ZOTTEGEM
Zondag 14 juli, eerste grote 11
Juliprijs, w'-e!erwedstrijd voor liefhebbers, ingericht door de Volksunie-Zottegem, onder de bevoegde
leiding van Julien Uytertiaegen.
Vertrek te Zottegem, aankomst
te Velzeke.
Tot heden zijn reeds 7.000 P prijzen gewaarborgd.
Teneinde het opzet nog grotere
luister bij te zetten worden met
dank alle giften, hetzij in n a t u r a
of in ge'd. aanvaard.

W-ÈAANDEREN

—
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Uitgave van de v.z.w. VOLKSUNIE
REOAKTIE : Mr. F. Van der Eist, H o o f d r e d a k t e u r ,
T. van Overstraeten, Redaktiesekretaris.
S. De Lie, Mr D. Deconinck, W I m Jorissen, l!c W. Luyten,
P. Martens, R. Mattheyssens, J. Van Breda, dr L. Wouter»,
leden
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 110, Brussel 7.

BRUSSE

OUTER
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=
ARRONDISSEMENT GENT
1
=
Zondag 19 mei — Gent.
M
S
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.le karavaan
=
=
van de vo ige maand, zijn 'svij overtuigd d a t alle deelnemers
E
=
van deze karavaan op tx)st 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 arrondissementeel sekretariaat.
=
§
Vlaams Huis Roeland — Korte Kruisstraat 3 — Gent.
=
DIKSMUIDE
§
Om 19 uur 30 feestzitting. Korte toespraken door Volksver^
tegenwoordigers F. van der Eist en dr Leo Wouters. Om 20 urn=
Herdenking Ir. J a n Debondt.
=
30 gezellig samenzijn aangeboden door h e t arrondissementsbe=
Op zondag 26 mei zal te Diks=
stuur a a n a''e leden en simpatisanten van Gent-Eeklo.
=
muide een herdenking plaats heb=
Toegang gratis.
=
ben ter nagedachtenis van Ir. J a n
i
28 mei — Gent.
=
Debondt
arrondissementsvoorzit=
Colportage afdeUng Gent en V.M.O. te Gent.
=
ter voor Oostende - Veurne - Diks=
''ondag 9 juni — Wemmei.
=
muide, overleden op 26 mei 1962.
§
Met Gentse a u t o k a r a v a a n n a a r de Landdag te Wemmei.
=
Om 9 uur zal een H. Mis opgei
Autobus 1 uur 30 aan de Roeland. Inschrijven bij :
=
dragen worden in de Paterskerk
5
Dekeyser G., Onderbergen 57, Gent, tel. 25.09.08.
=
te Duiksmuide, waarna een intieme
=
De Moor Jos, Hundeigemse stw 49. Merelbekc, tel. 52 70 11.
§
plechtigheid op h e t gi-af van onze
g
V. D. Kerckhove, Brugstraat 1, Aalter, tel. 74.01.44.
=
betreurde voomian zal plaats hebH
Smet Nestor. Hoge weg 206, St. Amandsberg.
=
ben.
=
Van Delsen, Hulsepotstraat, Zwijnaa'de.
g
Wij rekenen er stel ig op dat
=
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstr. 3, Gent, tel. 23.28.28.
E
Prijs 55 F. Terug over Wetteren (Vlaams Huis).
S
aUe leden, sympathysanten
en
H
vrienden deze plechtigheid zullen
H
""' juni.
=
bijwonen, a's hulde a a n de stoeI
Colportage afdel ng Gent en V.M.O.
=
re werker en baanbreker v a n het
=
i o n dag 30 juni — Antwerpen.
=
'Vlaams-Nationalisme
die
wijlen
=
Vlaams Nationaal Zangfeest. Autobussen worden ingelegd
=
Ir. J a n Debondt steeds is geweest
=
m ieder kanton van het arrondissement Gent-Eeklo.
§
üonderdag 11 juli — Gent.
p
Wi-rftochien.
=
Traditionele 11 juli viering.
i
/.ondag 18 augustus — Diksmuide.
=_
Prachtige opkomst voor de werfI
IJze' bedevaart.
^=
tocht te Alveringem en Lo. Veri
Zondag 1 september — De Voer.
=
=
schillende kontakten
werden geToeristisch bezoek a a n de Voerstreek door de Volksunie
==
legd. Ongeveer 80 bladen a a n de
Gent-Eeklo.
E
=
m a n gebracht.
Zondag 29 sepember — Gent.
==
Volgende kolportages.
Provinciale betoging.
=E
Zondagvoormiddag
19
mei ;
i 5 October
— Gent.
==
Diksmuide.
Jaarlijks Volksimie bal.
1=
Voor de werftocht te Diksmuide
Zaal Roeland, Gent.
H
die een speciaal k a r a k t e r zal hebben, verwachten we een talrijke
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiil
opkomst der propagandisten.
Zaterdagnamiddag
25 mei
;
DE V O L K S U N I E
WEEKBLAD
Middelkerke en Wilskerke

A l l e b r i e t w i s s e l i n g voor redaktie naar t

Zuidlaan 52

Dienstbericht.
Zondag 19 mei deelname autok a r a v a a n door h e t Meetjesland.
Verzamelen en vertrek a a n de
Boeland om 8 uur 30.
Zaterdag 25 mei opening arr.
sekret. Vlaams huis Roeland om
19 uur 30.
Zondag 26 mei in samenwerking
met V.U.-Gent kolpwrtages op de
wijk Brugse Poort. Verzamelen
aan de Roeland te 10 uur.
En lens'otte
het
verheugend
nieuws : onze bus in café Rubenshof bracht opnieuw 620 P op Hartelijke dank a a n de uitbater en
de milde gevers.

Tel. 23.11.98

Beheer : Maurice uemonnlerlaan 82, Brussel 1
I e l . 11.82.16
Alle klachten voor niet o n t v a h g e n van blad op dit adres.
Jaarabonnement : 200 F - Halfjaarlijk. i 105 F - Drlemaandelliks i 55 F
Stounabonnement i 500 F (minimum) - Loiso nummer» i 6 F
Abonnement buitenland « 250 F
LUCHTPOST: Kongo 750 F - Zuid-Afrlka 950 F - Brazilië-Canada 1100 P
Andere landen 900 P
Alle stortingen voor het blad op postrekening 1476.97.
Volksunie, Brussel 1 .
Verantw. uitg. ^ Mr

F Van der Eist. Belzegemstraaf 20, Brussel 12.

Galabal voor de wederop'ouw van
lie IJzertoren.
Na h e t sukses van het eerste
Galabal wordt op algemene aanvraag een tweede ingericht.
Dit bal, waarvan de opbrengst
volledig voor de wederopbouw 'van
de IJzertoren bestemd is. g a a t dooi
op zaterdag 25 mei o m 20 uur,
in de feestzaal St. J a n , Hoge Brug
te Diksmuide.
Tony Sadler en zijn dans- en
amusementsorkest geleiden
ten
dans.
Als vedette treedt op : Eddy Morine.
Plaatabespreking en voarbehouden tafels op adres iM. Hülewaere.
Hoge brug, Diksmuide (10 F ) . P.C.
2966.79 - tel.051-502.74.

DE VOLKSUNIE

OPGELET! OPGELET!
De V.M.O.-fUmsektle is klaar
om bij u te komen filmen
2de mars op Brussel (kleuren)
Tegen de Franse preken
Nieuwe VM.O
film : betoging E3 in voorbereiding
Briefwisseling : P
Lauriks,
Offerandestraat 68, Antwerpen.
Wij filmen gratis.

ANTWERPEN

15
brengen. Wij vr»gen nog enkele
i
medewerkers. Kolporteren is een
•
aangenaam, een mooi en zeer nut:
tig werk.
l
Werkvergadering.
;
;
Om de veertien dagen hebben
i
wij m onze afdeling een werkver•
gadering.
;
Deze wordt zeer druk bezocht.
J, -Wij vragen onze leden die meer
!
aktief wlUen zijn, een kijkje te
komen n e m e n op zulke vergadering. De eertsvolgende werkvergar
d e n n g zal plaats
hebben op
woensdag 22 mei te 26 u u r in Tyl.
Alleen toegankelijk
voor leden
V.U.

BRASSCHAAT
De Vlaamse Vriendenkring van
Brassohaat nodigt u allen uit op
h a a r Eerste Lentebal op zaterdag
8 juni 1963 in de zaal Schuttershof, B r e d a b a a n
236, BrasschaatCentrum.
HOVE

i

Tien m i n u t e n voor de aanvang
van de eerste grote voorlichtingsavond in de gemeente Hove op 2
mei was h e t zaaltje achter h e t
café « De Rooster » reeds bomvol
geloperL
Van een succes gesproken ! E n
dit nauwelijks drie m a a n d e n nad a t de afdeling te Hove werd opgericht !
Voorzitter J . Op de Becq was
d a n ook een gelukkig m a n toen
hij de aanwezigen welkom mocht
heten. I n een Itorte, doch zeer ges m a a k t e rede belichtte volksvertegenwoordiger
Mattheyssens
vervolgens de verschillende aspecten
van de Vlaamse strijd op dit ogenblik.
Het enthousiasme werd verder
opgevoerd door de film over de
betogingen tegen de F r a n s e kastesermoenen te Antwerpen, w a a r n a
secretaris A. Van Driessche de
aanwezigen opriep tot medewerking a a n de uitbouw van de afdeling. Bij de omhaling aoor propagandaleider Volckaerts tijdens de
pauze gaven de aanwezigen blijk
van h u n goede gevoelens. Als klap
op de vuurpijl kwam tenslotte de
kleurenfilm over de Tweede Mars
op Brussel gerealiseerd door de
VMO-filmsectie.
De bestuursleden vonden zich
ruimschoots be'oond toen ze n a de ^
vergadering enkele nieuwe leden
en abonnees mochten inschrijven.
LIER-NIJLEN
Ernest Van der Hallen - Volkshulde.
Zondag 19 mei : 10 uur Mis in
H. Hartkerk, waarna eerherstel en
hulde door de jeugd, de vrienden
en h e t volk a a n de j e u g d v o c i n a n
en dienende kunstenaar Ernest
Van der Hallen.
Verbroederingstocht
naar
het
graf e n door de heide naar het
Jeugdheem te Nijlen.
MERKSEM
Vlaamse Kring.
Het tweede kampioenschap voor
tafeltennis heeft op zaterdag 18
mei plaats in de zaal van Tyl. Aanv a n g te 20 uur. Inschrijven in h e t
lokaal. AF-e belangstellenden en
kijkers zijn toegelaten.
Clubavonden.
ledere donde'^dagavond vanaf 20
uur, Vlaamse Clubavond voor alle
leden en simpatisanten van Groeninghe.
Men k a n biljarten, kaarten en
tafeltenlssen.

De lirisis.
Er wordt gepraat en gefluisterd
in onze gemeente over de innerlijke krisis die het C V P . gemeentebestuur t h a n s doormaakt. De
optimisten die gehoopt h a d d e n
d a t n a h e t verscheiden van schepen Roossens er nog een paar gunstiger j a r e n voor de C.V.P. zouden
weggelegd zijn werden in h u n verwachtingen jammerlijk bedrogen.
Het onts'ag van de burgemeester
en de beloofde rebellie zul'en de
toestanden n u nog ellendiger maken. Wij hebben
geen leedvermaak, m a a r een goed j a a r geleden
hebben wij de weg gewezen om al
dit onheil te voorkomen.
Maar
de
hoovaardige
wijze
pieten wilden niet horen. En d:e
zijn zitten verbrand moet op de
blaren zitten. Zolang er nog plaats
is, w a n t in 1964 moet er opgeschoven worden
Overlijden.
Wij vernemen h e t
overlijden
van Mevr. M.E. Jorens-Verbergt,
moeder van onze trouwe medewerkster Mej. Leys-Jorens
Nam e n s de V.U. Merksem bieden wij
a a n de beproefde familie en in
het
bijzonder
aan
de goede
vriend J.F. Jorens onze oprechte
kristelijke deelneming a a n in h u n
7r."5aj. verlies.

BRABANT
SCHAARBEEK
Sedert jaren wordt deze belangrijke gemeente bestuurd door een
CVP-liberale belangengroep!
Hun onderwijspolitiek
bestond
erin de Waalse kinderen over gans
de gemeente in de watjes te .eggen en de Vlaamse ouders moreel
te dwingen h u n kinderen ook
m a a r in die Franse klassen te la^
t e n opnemen.
De plaatselijke
Volksunieafdeling heeft er een erezaak v a n gem a a k t a a n die schande een einde
te doen stellen. Ze eiste o.a in
een brief a a n h e t gemeentebestuur
d a t de onderwijskredieten eerlijk
zouden verdeeld worden en d a t er
voor de Vlaamse kinderen over
gans h e t grondgebied van de gem e e n t e evenveel onderwijsgelegenheid zou komen als voor de Waalse.
De Vlaamse kinderen uit Schaarbeek moeten onttiokken worden
a a n h e t gevaar in Franse scholen
opgekweekt te worden tot geminachte reserve voor lagere en slecht
betaalde betrekkingen. AUeen m
goede Nederlandse scholen krijgen
Ze een voUe k a n s om gevormd t e
worden voor de belangrijke en beter
betaa'de
betrekkingen, die
dank zij de groei van de Vlaamse
macht, steeds talrijker voorbehouden worden voor onze kinderen

V.U. Werking.
Kolportage.
Op zondag 2 juni. Sinksendag. wo'"dt in onze gemeente gekolporteerd met ons blad De
Volksunie. O m d a t wij geen dagbladpers hebben moeten wij de
stem van de Volksunie a a n huis

BELEGGING van b s en geldmiddelen op
termijn.
Interessante
mogelijkheden
met
100 % waarborg. Rentevergoeding tol 7 % 's jaars. Ook
op hypotheek, Waar U ook woont, alle
vormen van beleggingen worJqn U
persoonlijk en zonder verplichting aangetoond door een erkend lid van het
VLAAMS
FIN ANClERiNGSKQMltEÉ
303, Int. Centrum Rogier, BRUSSEL
en... discretie gegarandeerd op erewoord

Deftige
werkvrcuw
gevcazgd
Vijf halve dagen of drie volle
dagen per week Inlichtingen
sekretaiiaat V O. Antwerpen.
TeL 03-39^2.06.

G.BERGERSL
Zocht voor U uit :
De schoonste
her en re genmantels
de beste
herenconfektle
en maakt voor allen
perfekt passen
MAATWERK
in alle prijsklassen
doe tijdig uw keuze.
Sint JansvUet 19
(Kleine tunnel)
Antwerpen
TEL. 33.91.65

VILVOORDE-KONINGSLO
Op zondag 12 mei verkochten
onze propagandisten ons blad in
dit mooi stukje Vlaams Brabant,
d a t door de schuld v a n franskiljonse grondspekulaten en van h e t
Vilvoordse gemeentebestuur dreigt
verjacherd te worden a a n Beulem a n s en Co. H e t is duidelijk d a t
aldaar een sistematische kolonizatie wordt toegepast m e t Walen, die
h u n dorp verlieten om daar plaats
te m a k e n voor Italianen en Spanjaarden.
De Vlamingen, die nog veilig
h u n broodje vei-dienen in h u n nog
Vlaams gebleven gemeente of stad
en die argeloos h u n stem blijven
weggoo'en a a n de verantwoordelijken voor broodroof in en rond
Brussel, zouden vlug vurige aanhangers worden v a n de Vo'ksunie,
indien ze konden zien wat er op
een paar Jaren tijd gebeurd is in
Koningslo.
Het bestuur van Volksunie Vilvoo'de heeft onder zijn gebied een
voorpost van h e t franskiljonisme,
die met alle middelen moet bewerkt worden. Alleen zij kunnen
nog goed maken wat door de a n dere partijen werd verbrod.

ilMfl^Rl!
HERENTALS
Zaterdag 25 mei 3 uur namiddag, wo"den alle V.U.-leden van
ons arrond'ssemenl verwacht op
onze arrondissementeie kaderdag
te Herentals. in lOKaal « de oude
Zalm » Op de Markt.
Op deze kaderdag zal de Heer
E. Slosse. hoofd van de V.U.-studiedienst, h e t woord voeren Provinciale voorzitter Rudi Van der
Paal zal ons tevens zijn plannen
voor de Kempen kenbaar maken.
Algemene profiagandaleider Toon
Van Overstraeten bespreekt de organisatie en propaganda.
Dr. J u r . J o Be'mans, kandidaatvolksvertegenwoordiger
voor
de
Kempen, zit deze kaderdag voor.
Nadien debat en vragen stellen,
die we graag zullen beantwoorden.
's Avonds gezellig
samenzijn
met het uitstekend orkestie v a n
verleden Jaax!
De dames die de namiddagvergadering niet wensen bij te wonen, worden 's avonds gratis afgehaald. Wie wenst deel te n e m e n ,
a a n het gezamenlijk
avondmaal
schrijve dadelijk in. uiterlijk voor
20 dezer : G r a a t a k k e r
142, tel.
014-421.05, storting van 35 F op
postrekening van Domien
Nijs
6955.47 m e t vermelding kaderdag
Herentals.
Alle V.U. leden van gans h e t
arrondissement zijn die dag te
Herenta's I

0-VLAANDÉfiEN
DENDERMONDE
Voor alle leden en sympathisanten
op zaterdag 15 juni 63 in h e t lokaal Ros Beiaard, Grote Markt te
Dendermonde grote volksvergadering met als spreker Mr T. V.
Overstraeten, begin om 20 u u r
stipt. Allen op post.
De leden die op 19 en 26 mei te
Denderbelle en t e Lebbeke willen
helpen om te colporteren, m e d e n
zich bij de Sekretaris A. Moens,
Dijkstraat 18 Grembergen, de leden die op 5 mei bij de co portages
te Wieze en te Moe'zeke hebben
geholpen tot een groot resultaat
worden langs deze weg bedankt.

Ons Maandblad.
Zoals medegedeeld op de ledenvergadering van ap'-il gaat onze
afdeling een maandblad voor de
leden viitgeven. Dit opdat iedereen
nog beter h e t leven van de afdeling zou kimnen meeleven. Het
eerste nummer zal een van de
volgende dagen verschijnen. Medewerking van ieder die iets te
vertellen heeft, wordt ten zee'ste
op prijs geste'd.
Flandria.
Sinds een paar weken heeft het
ziekenfonds Flandi-ia in Wetteren
mecr d a n honderd aangeslotenen.
Wie wordt de honderdvijftigste ?
En weet U dat a a n de ouders van
plechtige kommunikanten een p emle van 500 F uitbetaald werd ?
U, die volgend jaai- we" icht een
k o m m u n ' k a n t hebt, sluit tijdig
aan en strijk de premie op. Inlichtingen op h e t plaatselijk sekretariaat : Emiel Crapoen, Gerskampsteenweg 147.

'^VliANÖERIN
ï:ORTRIJK
Nog een weinig geduld vrienden
en de kolportageploeg gaat terug
Op de baan ! Na de gedwongen
rust verwachten wij alle VI. n a tionalisten die h e t m e t de V.U.
goed menen, op de eerstvolgende
werftocht, aanvang juni
Nader
nieuws v o l g t !
Intussen k a n ieder die wit, kont a k t opnemen m e t Marcel Van
Wayenberghe, Nieuwstraat, Bellegem, om mede te werken a a n de
gratis verspreiding van enkele
dulzende V.U. n u m m e r s over h e t
arrondissement (voor nadere inlichtingen : tel. 109.85).
Arrondissementsraad.
Op m a a n d a g 20.5 vergadering
van de arrondissementsraad te StNiklaas, Stad Nantes om 20 uur
15
Alle bestuursleden van de afdelingen van h e t Waasland en de
wijkafgevaardigden van de afdeling Smt-Nlklaas worden hierop
dringend uitgenodigd
Steunfonds.
Zoals steeds kunnen de bijdragen worden gestart op P.O.R. n r
325.33 van de Kredietbank te StNiklaas voor n u m m e r 4713 van de
Volksunie.
I C H T E G E M ' - EERNEGEM KORTEMARK
Op al de leden van de gewestelijke afdeling doen wij een spetlaal beroep, om de zondagen 9
juni (Landdag te Wemme') en 30
j u n i (grote « Volksunie » vergadering en zangfeest te Antwerpen) vrij te houden. Met de door
ons ingelegde bussen n a a r beide
VI N a t feesten mede te reizen
(prijs 90 F ) .
Ter inlichting : 8 m a a n d e n ter u g telde Kortemark 2 leden, Eernegem 5 en n u respectievelijk 20
en 22. Dit is het resultaat van de
werking door 2 leden.
Geeft ieder week n a lezing uw
blad a a n goedgezinden.

MEULEBEKE
Onze afdeling was flink vertegenwoordigd op de propagandatocht te Wingen. Proficiat m a n nen.
Zondag 19 mei e.k. nemen we
deel a a n de dodenherdenking t e
Roeselare om 10 u u r in de kerk
der EE.PP. Redemptoristen.
's Namiddags voeren we een
aanwez'gheidspolltiek op de grote
plaatselijke wielerkoers, o.m. door
h e t schenken van een premie en
door dee n a m e a a n de vogerskarav a a n met reklame voor ons weekWETTEREN
blad op de wagens.
Onze Aktiviteiten.
Zondag 26 mei e.k. verwachten
Zondag 19 mei : kolportage in
we een sterke Meulebeekse ploeg
Kwatrecht.
voor de arrondissementeie propaZondag 26 mei : maandelijkse
gandatooht t^ Izegem
1 eden vergadering.

BEZOEK OVERMAAS
en het
HOF DE V O E R
KLOOSTERSTRAAT 8 4 TE 'S GRAVEN-VOEREN

TIELT-WINGENE
De eerste kolportagetocht van
de defin'tief
wakker
geschoten
distriktsploeg kende een bemoedigend sukses : ruim 150 nummers
van ons weekb'ad werden aan de
man geb acht. Tevens werden twee
ahoneraenten genoteerd en konden
we de eerste kontakten leggen
voor een kern te Wmgene. Dit alles m a a k t onze voorm;ddagtocht
overwaard

IN MEMORIAM
Te Meise oveleed op 10 mei M.
Mevixiuw Van Gompel frouw 114
van de Volksunie en een toor*»
beeld van Vlaamse fierheid.
De afdeling Meise biedt aan d»
familie Van Gompe' naar innig»
deelneming aan.

ELASTIC
De Kantelpoort die
- groot of klein volledige voldoening
geeft.
Weldra rechtstreekse agent*
schappen over gans Vlaanderen : zekere streken zijn nog
niet bezet: komen hiervoor In
aanmerking: metaalkonstruktiehuizen gespecialiseerd ta
metalen ramen.
Voor inlichtingen zich
wenden tot :
J. ERNST-THEUNISSEN
Hof de Voer
Kloosterstraat, 84
's Gravenvoeren.
Tel. : (04)79.62.00

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 ïn
de drie lokalen de echte
Dortmunder Thierbrau
drinkt
tript '-'p 2 Hertjes

^l^^.

PRACHTIGE KAMPEERTERREINEN TE
WOELINGEN EN TE TEUVEN
ALLE INLICHTINGEN BIJ
J E F ERNST ' S GRAVEN-VOEREN

TEL.

(04)79.62.00

Niet verge.en:
weldra
Dort Thierbrauhof III
te Brussel

DE VOLKSUNii
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T OOR en na de kabinetsraad
van vorige week vrijdag is er in de pers heel
wat geschreven over een zgn. plan Spinoy dat
zou beogen de huidige 9 provincies te vervangen
door 5 nieuwe gewesten. Men beschikte echter
over geen preciese gegevens, daar de regering
zich zeer zwijgzaam toont. Zodoende konden
allerlei voorstellingen en beweringen gegeven
worden. « De Standaard » bracht het plan in verband met de nationaliteitenkwestie en zag er
reeds een wisselformule in voor het federalisme.
Minister Custers heeft intussen op het VEV-kongres « De Standaard» terecht gewezen door te
verklaren dat de grenzen der gewesten niet deze
waren die door het blad vermeld werden. Dit is
zeer belangrijk en wij komen op deze verklaring
nog terug.

W.AAROVER gaat het eigenlijk ?

In alle Europese landen werd onmiddellijk na
de oorlog (in sommige reeds voor de oorlog) een
aanvang gemaakt met een regionale ekonomische expantie-politiek die er op gericht is de
minder-ontwikkelde gewesten te helpen om. het
welvaartspeil te bereiken van de rest van het
land.

ingegeven door de vrees dat dit verslag en de
weerslag ervan koren op de molen van de voorstanders van het federalisme zou zijn. De
Vlaamse pers zweeg eens te meer « omwille van
de eenheid van het land ».
/ \ L L E landen van de EEG konden wijzen op hetgeen zij reeds verwezenlijkt
hadden of positieve plannen voorleggen. Alleen
België niet. Een kaart kon opgesteld worden met
de indeling van de staten-leden van de EEG in
socio-ekonomische gewesten : sedert 1956 reeds
was Frankrijk verdeeld in 21 gewesten, gegroepeerd in 9 grote gebieden; in Duitsland voorziet
men 23 gewesten, gegroepeerd in 8 grotere eenheden plus Berlijn; in Italië zijn er 9 gewesten
plus Sicilië en Sardinië; Nederland voorziet twee
socio-ekonomische gewesten. België voorziet
niets en stuurde een verward en volstrekt minderwaardig verslag in.
Bizonder belangwekkend zijn de inleidende
beschouwingen van voormeld «Essai», waarin
gewezen wordt op de wenselijkheid rekening te
houden bij het afbakenen van deze gewesten
niet slechts met ekonomische faktoren maar
vooral ook met de menselijke faktoren. De voorkeur gaat n a a r gewesten met 3 tot 5 miljoen in-

PLAN SPINOY

:^.•W as»

Alleen in België, waar het de Vlaamse gewesten waren die in de eerste plaats in aanmerking
kwamen voor het voeren van dergelijke politiek,
stuitte ieder initiatief op een Waals veto. Enkele
schuchtere maatregelen werden in de uitvoering
van hun doel afgewend en kwamen uiteindelijk
in hoofdzaak nog eens het over-geïndustrialiseerde Wallonië en Brussel ten goede.

woners. Dat zijn de grenzen, n a a r beneden en
n a a r boven.
In Frankrijk heeft men met zeer veel zorg
deze gewesten afgebakend, rekening houdend
niet zozeer met de grenzen die door staatswillekeur getrokken werden (departementsgrenzen),
dan wel met die grenzen die beantwoorden aan
« diepe en eeuwenoude realiteiten »,

IN

D

E industriële ontwikkeling die
zich thans in het Vlaamse land voltrekt, dank
zij de Euromarkt en de initiatieven van buitenlandse investeerders en niettegenstaande de t e genwerking van de regering (omdat zelfs buitenlandse investeerders de mogelijkheden ontdekt
hebben die de goed gelegen maar ekonomisch
onder-ontwikkelde Vlaamse gewesten boden, o.
m in zake arbeidskrachten), bewijst wat reeds
jaren geleden mogelijk was. Minstens 15 jaar
heeft men moedwillig laten verloren gaan. De
zware verantwoordelijkheid' van de regeringen
valt terug op de traditionele politieke partijen en
vooral op de Vlaamse mandatarissen in deze p a r tijen die aan hun plicht tekort geschoten zijn,
ook op dit gebied.

H

ET is naar alle waarschijnUjkheid in het perspectief van de EEG-politiek In
zake « socio-ekonomische gewesten » dat men het
plan Spinoy moet zien, een laattijdig en schoorvoetend volgen van de overige lid-staten.
De geheimzinnigheid rond dit plan, het uitblijven van nauwkeurige inlichtingen voorspelt
niets goeds. De verklaring van minister Custers
te Antwerpen evenmin. Ik ben overtuigd dat
krampachtige pogingen om toch maar de unitaire straatsstruktuur in stand te houden, angst
voor het erkennen van de sociaal-ekonomische
werkelijkheid, voor het erkennen van de politieke werkelijkheid, eens te meer geleid hebben tot
een monsterachtig plan, dat men niet durft bekend maken. Een plan dat geen rekening houdt
met de diepere realiteit, dat Vlaamse gebieden
bij Waalse gebieden zal willen voegen, dat het
land zal versnipperen in kleine gewesten die geen
voldoende ruimte bieden noch voor het voeren
van een werkelijk aangepaste sociaal-ekonomische politiek, noch voor enige ernstige decentralisatie of autonomie.

0>

NS land is te klein om in meer
dan twee gewesten ingedeeld te worden, wanneer
wij op Europese schaal denken. Het volstaat een
blik te werpen op de kaart met de socio-ekonomische gewesten van de EEG om er zich rekenschap van te geven, terwijl er het voorbeeld is
van Nederland, dat meer inwoners telt dan België. Deze indeling in minstens 5 gewesten is er op
berekend de hegemonie van Brussel te h a n d h a ven en is mede ingegeven door de weigering de
Vlaamse en de Waalse gemeenschap als dusdanig
te erkennen en gestalte te geven.

H

I A het tot stand komen van de
ET is duidelijk, in het licht
Europese Ekonomische Gemeenschap zal de van deze beschouwingen, dat de indeling van
Vaste Comrpissie van de EEG, ingevolge sommi- België in twee sociaal-ekonomische gewesten
ge bepalingen van de verdragen van Rome die plus Brussel zich opdringt en het is even duidebetrekking hebben op de regionale ekonomische lijk waar de grens moet liggen. Dat is ook de
politiek en waarin sprake is van «gewesten», reden waarom de opeenvolgende belgische regezich reeds spoedig met dit uiterst belangrijk pro- ringen geen gevolg gegeven hebben aan de
bleem bezig houden.
dringende verzoeken van de EEG.
De Staten-leden van de EEG werden uitgenoIn het geheim werden allerlei plannen ontdigd deskundigen aan te duiden voor het samen- worpen om België in te delen in een aantal gestellen van een werkgroep, die op 25 september westen, waarvan sommige gemengd zouden zijn,
1959 opgericht werd en die op initiatief van de over de taalgrens heen. Het is maar al te duideheer Marjolin te Brussel samenkwam in juli 1961 lijk dat de beweegredenen hierbij uitsluitend
E onmacht van de regering en
om van gedachten te verwisselen over het voor- van politieke aard zijn; men weigert obstinaat de van de traditionele partijen om een geldig a n t lopig resultaat van zijn werkzaamheden, vervat sociaal-ekonomische werkelijkheid te erkennen. woord te geven op de gestelde vragen, een afin een verslag getiteld «Essai de delimitation Geen enkel redelijk mens kan nochtans ontken- doende oplossing aan de gestelde problemen, derégionale de la communauté » (26 juni 1961). nen dat de sociaal-ekonomische problemen in ze struisvogelpolitiek, voert onvermijdelijk naar
Dit is een zeer interessant dokument dat even- Vlaanderen en Wallonië grondig verschillend een onhoudbare toestand, naar 'n impasse waarwel in België (vermoedelijk op uitdrukkelijk zijn, zoals prof. G. Eyskens reeds beklemtoonde uit alleen nog het federalisme een uitweg zal bieverzoek van de Belgische Regering) niet gepu- in de rede die hij hield bij de oprichting van de den. Waarom ? Omdat alleen het federalisme rebliceerd werd en door de pers om zeggens dood- Ekonomische Raad voor Vlaanderen, al was het kening houdt met de werkelijke toestanden en
gezwegen. Wel verscheen er in «Le Soir» van maar omdat het uitgangspunt en de basisgege- verhoudingen in het huidige België. Een angst26 juli 1961 een artikel van René Dabernat over vens totaal verschillen. Zonder dan nog te ge- vallig vasthouden aan 'n verouderde staatsstrukdeze samenkomst, waarin te lezen stond dat al- wagen van de menselijke aspekten, o.m. het tuur, 'n afwijzen van iedere ingrijpende hervorleen België voorbehoud maakte tegen de inde- taalverschil.
ming, een knoeien met lapmiddelen en komproling in sociaal-ekonomische gewesten « en raiDe weigering van de opeenvolgende regerin- missen : het zijn zoveel simp tomen van onmacht
son de la coexistence de deux groupes linguisti- gen om, n a a r het voorbeeld der andere landen, en het is een allesbehalve «exaltant» schouwspel.
ques» (omwille van het samenleven van twee een doeltreffende regionale ekonomische expanBuiten de traditionele partijen zullen onweertaalgroepen). Hier werden dus politieke argu- tiepolitiek te voeren OMDAT DEZE POLITIEK staanbaar de krachten groeien die zullen vermenten ingeroepen, terwijl anderzijds de fede- DE VLAAMSE GEWESTEN TEN GOEDE MOEST nieuwen en een weg banen n a a r de toekomst.
ralisten bestreden worden met ekonomische ar- KOMEN heeft aan het land onoverzienbare
gumenten ! De houding van de regering werd schade berokkend.
F. VAN DER ELST

1).

Bouwgronden

WENTELPOOmiN

In hout, staal, slnmlnlnm
of plastiek.
Standaarduitvoerlng ot
naar gewenst model.
Systemen aangepast aan de
aard ran het bouwwerk.
Hand' of elektrlsehe bedlenlnr

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

ZONHOVEN

NS

VAN DER PAAL
Grote Steenweg, 159. Berchem (Antwerpen) Tel. 39.69.57
Geen verplichting tot bouwen.
Beste geldbeleggingen.
Hoogste kredietmogelijkheden.

AOLLUIKEN

ROIXVIKEN
in hout, staal, alumtiilum o£ plastiek
Hand- of elektrische
bediening.
AUe systemen,
VENKTIAANSE
ZONNEBUNDEN
Bediening met
koorden' of met
stang en windwerk

TEL 132 31

£ . ZONEN

PVBA

VËNËTIAANSE BLINDEN

SOMBRtUA-'FLiX

TEL 132 31

A.JEURISSEN-CLOOSTERMANSi ZONEN

PVBA

ZONHOVETS'

