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OPENING VAN HET ARRONDISSE> 
lyiENTEEL SEKRETARIAAT 
in het Vlaams Huis Roeland, 
Korte Kruisstraat 3, Gent 

O P Z A T E R D A G 2 5 M E I 1 9 6 3 
19 u 30 feestzitting met korte toesprakea 
door de volksvertegenwoordigers 

DR LEO WOUTERS 
MR FRANS VAN DER ELST 

20 u 30 dansfeest, kosteloos aangeboden 
door het arrondissementsbestuur aan al 
onze simpatisanten. 

IS LEFEYRE'S GODSVREDE 
VOORSPEL VOOR DIKTAAT? 
Eerste-minis ter T h e o Lefèvre heeft de pers verzocht , een 
t iental dagen « godsvrede » in acht te nemen . Godsvrede 
d ie erin bestaat dat gedurende die t i jdspanne de joerna-
Ksten er zouden aan verzaken, h u n s t andpun t inzake de 
Waa l s -V laamse verhoudingen en de oplossingen die de 
reger ing daaraan denkt te geven, voor h u n lezers u i teen 
te ze t ten . 

ONS ANTWOORD: WEMMEL! 

Men kent de speciale ver-
houdmg tussen de pers en de 
heer Lefèvre : schitterend is 
ze nooit geweest. Meer dan 
eens in het verleden heeft de 
eerste-minister reeds ge
t racht te ontkomen aan de 
gevolgen van zijn zwak en 
wïipelturig beleid door de 
pers verantwoordelijk te stel
len voor zijn eigen flaters. 
Deze houding heeft menig 
blad in het verleden er toe 
gebracht, bittere kommen-
taar uit te brengen op Lefè-

vre's vooroordelen tegen de 
pers en tegen de vrije voor
lichting. 

Nu de eerste-minister vol
komen in het slop zit met de 
taalontwerpen twee en drie, 
blijft hem niets anders over 
dan een reusachtige gok met 
een vooralsnog onbekende 
tekst die hij — onder druk 
van een vertrouwensstem-
ming — in ijltempo door het 
parlement wil jagen vooral
eer de openbare opinie goed 

FROi» OP DE LANDDAG 
H e t opt reden van de tot ver bui ten onze grenzen bekende 
vendel iersgroep « Fro » te W e m m e i op 9 juni a.s. w^ordt 
beslist één der hoog tepun ten van de Lus t rumlanddag . 

In 1957 begonnen enkele 
jongens van het H. Maagd
kollege te Dendermonde met 
vendelzwaaien en volksdan
sen; daaruit is dan de groep 
«Fro» gegroeid die naar 
nieuwe vormen zocht in een 
dinamisch-mimisch vlag- en 
dansspel. 

«Fro» stelt zich — trouw, 
aan zijn naam — tot doel, 
een boodschap te brengen van 
gestileerde levensvreugde. ~ 

« Fro » brengt een sponta
ne, kreatieve Vlaamse volks
kunst die tot ver in het bui
tenland gewaardeerd wordt. 
De groep trad reeds op te 
Rome en te Assisi, te Hilva-
renbeek en in een twintigtal 

Duitse steden. In het noch
tans kritische en verwende 
Berlijn ging verscheidene a-
Vüiiden een « Fro »-festival 
door onder het motto: « Sym-
ohonie in Grün-Dur, Rhyth-
mus auf neuen Wegen ». 

Voor het jaar 1963 heeft 
« Fro » zijn programma aan
gevuld en vernieuwd met en
kele merkwaardige choreo
grafische interpretaties op 
zeer moderne rythmen. 

Het optreden van deze fris
se, stijlvolle groep in het mooi 
kader van het terrein te 
Wemmei is een waardige om
lijsting van de Lustrumland
dag. 

en wel beseft Wc.t er eigenlijk 
op het spel staat. Deze wan-
hoopspolitiek kan slechts sla
gen wanneer de openbare me
ning volkomen verrast wordt. 
En om de elementen verras
sing, verwarring en overhaas-
tige spoed te kunnen hante
ren, meent de eerste-minis
ter beroep te mogen doen op 
de medeplichtigheid van de 
pers. De door hem bij vele 
gelegenheden gekapittelde 
joernalisten worden nu 
vriendelijk verzocht, zich ge
willig te plooien naar de wen
sen en de verlangens van de 
Grote Staatsman en daarbij 
hun plicht van voorlichting 
t.o.v. hun lezers te verzui
men. Onze kleurpolitieke kon
fraters van de grote pers 
moeten weten of ze bereid 
zijn, zich hiertoe te lenen en 
of ze er mee akkoord gaan 

dat hun bladen gedegradeerd 
worden tot het «Nieuwe 
Gids »-statuut van verkleef
de en toegewijde dienaars van 
zijne excellentie de eerste-
minister ! 

In ieder geval is het duide
lijk dat er niets goeds kan 
schuilen in de ontwerpen die 
in alle geheimzinnigheid 
worden voorbereid : de door 
de eerste-minister van de 
pers verlangde « discretie » is 
daar 'n ernstige vingerwij
zing voor 

Het heeft er alle schijn 
van dat het in de e.k. weken 
naar een definitieve kracht
proef gaat. De eerste-minister 
wil blijkbaar ten allen prijze 
op korte termijn — « voor de 
vakantie », zegt hij — een op
lossing forceren. De voorbije 
maanden hebben ons geleerd, 
dat voor de Vlamingen daar

bij weinig of geen heil te ver
wachten is. 

In dit gespannen klimaat 
en tijdens deze wellicht be
slissende weken krijgt do 
Vijfde Federale Landdag ta 
Wemmei op 8 juni a.s. een 
nieuwe, dwingende betekenis. 
Het komt er thans op aan, de 
Vlaamse federale krachten te 
mobilizeren om in een groot
se betoging aan de regering 
duidelijk te maken dat 
Vlaanderen slechts gediend is 
met een vrede die wortelt in 
de rechtvaardigheid. En zeker 
niet met een Théo-logische 
« godsvrede ». het mistgordijn 
waarachter de regering tracht 
haar rampzalig bestaan te 
rekken. 

Op 9 juni te Wemmei : a l 
gemene mobilizatie van de 
Vlaams-nationale krachten I 

g^'federalQ 5 ' f e d e r a i e , 5 ' f CKJeraics. 
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VLAMINCEN IN HET 
LEGER 
Mijne heren. 

Gisteren vertelde mij een jonge 
soldaat, opgeroepen op 1-4-63 en 
gekaserneerd in de teolmische 
school te Safraanberg het volgen
de : 

Wij zijn zowat met een 400 Vla
mingen en een 400 Walen binnen
gekomen. Wij liggen in afzonder
lijke blokken en hebben afzon
derlijke refters De refters zijn 

..alls volgt ingedeeld : nr 1 voor of
ficieren, nr 2 voor onderofficieren, 
nr 3 voor de Walen en nr 4 voor 
de Vlamingen. Nu moeten de mili
ciens van de Vlaamse taalrol in
staan voor de'onderhoud van hun 
refter, maar ook voor de refter 
der walen ! Waarom ? 

De koer is gemeenschappelijk 
gebruik en moet altijd door de 
Vlaamse jongens gekuist worden ! 
Waarom ? 

De kantine is voor allen. Walen 
en Vlamingen, maar om iets te 
verkrijgen moet men in 't frans 
vragen ! Waarom ? 

Moet ge naar de infirmerie, 
daar ook kunt ge niet geholpen 
wo"den als ge vlaams spreekt. Op 
een paar na is er niemand die u 
verstaat! Nogeens : Waarom ? 

F.C. - Sterrebeek. 

VREEMDE TALEN 
Geachte Redaktie, 

V.P. Mechelen, schijnt in zijn 
lezersbrief de klok achteruit te 
wülen zetten, vormite hij beweert 
dat het aanleren van een tweede 
taail tijdverlies is. 

V.P. moet wel niet meer naar 
een betrekking solliciteren, anders 
zou hij ondervinden hoe noodza^ 
keiijk het is, vreemde talen te le
ren. Het spreekwoord « hoe meer 
talen, hoe meer man » blijft meer 
dan ooit een waarheid. Dat aan 
het engels voorrang 2!OU gegeven 
worden lijkt mij voor onze jonge 
Vlamingen, vanzelfsprekend om-
•wille van de sociale uitbouw der 
industrialisatie van Vlaanderen. 

Het Is ook de meest verspreide 
westelijke taal en ze is voor ons 
gemakkelijk aan te leren. V.F. be
weert dat de Engelsen er zich niet 
Om bekommeren of hun taal in een 
vreemd land aJ dan niet bekend 
Is. Kent V.F. zoveel Engelsen om 
«laarover te oordelen ? Als afge

vaardigde van de esperantowereld-
bond ben ik in bezit van duizen
den adressen van engelse onder
wijzers, ingenieurs, juristen, joer-
nalisten e.a. die — niettegenstaan
de hun taal toch de aanvaarde 
wereldtaal is der internationale 
kongressen — wereldhu'ptaai Espe
ranto gebruiken. De huptaal bij 
uitstek voor wat reizen betreft; 
overal in de ganse wereld hebben 
wij taaigenoten (samideanoj) die 
ons broederlijk helpen, niettegen
staande grote verschil'en van le
vensopvatting. 

Men klaagt dat de buitenwereld 
onbekend is met onze situatie als 
Vlaming in België. Wij Vlaamse 
es{>erantisten zijn tenminste in 
staat, onze belangen te verdedigen 
in een uiterst gemakkelijke hulp-
taal. Onze propaganda in het bui
tenland, per briefwisseling of bij 
persoonlijke kontakten met vreem
delingen van eender welke taal
groep, blijkt steeds doel te tref
fen. Bij het afscheid wenst men 
ons geluk voor de Vlaamse zaak. 
De vaststelling dat onze uitleg be
grepen is, schenkt een weldadig 
gevoel daar wij zo gewoon zijn bij 
onze eigen mensen op onbegrip te 
stuiten. 

De dode taalgidsen van V.P. 
kimnen dat levend kontakt niet 
verwezenlijken. 

De intervessante voordracht van 
lic. Eylenbosch beaam ik ten volle 
op het cruciale punt : « liever En-
ge's dan Frans » a's tweede taal 
in de school. Daarover hande'de 
tenslotte de voordracht en niet 
over het nut van meerdere talen 
te kennen. Dat moet ieder voor 
zich zelf uitmaken volgens behoef
te of nuttig tijdverd-ijf. 

A.S.V. - Mechelen. 

NEDERLANDS IN 
BEDRIJFSLEVEN 
Geachte redaktie. 

De heer Capuyns, voorzitter van 
het V.E.V., heeft dus verklaard 
dat de gedane pogingen om door 
overreding de ve-vlaamstng van 
het bedrijfsleven te bevorderen, 
nagenoeg geen bijval gehad heb
ben en dat de wetgeving zal moe
ten ingrijpen. Wij mogen niet na
laten deze heer hulde te brengen 
voor zijn, voor de Vlaamsgezinden 
Zo bemoedigend optreden, temeer 
daar hij de enige is in de hoge 
zakenwereld die zulks aangedurfd 
heeft. 

Maar een wet uitvaardigen is 
een, doch ze toepassen is twee ! 
Dat hebben wij tot onze schande 
ondervonden. Zo beschikt nu het 
bestuur over een doeltreffend 
middel om met de verv'.aamsing 
van de bedrijven een ernstig be
gin te doen maken. De wet van 
1922 bepaalt dat het Nederlands 
uitsluitend de bestuurstaal is van 
het Vlaamse land. Derhalve heeft 
de flskus het recht te weigeren 
de niet in het Nederlands gestelde 
boekhouding goed te keuren. Hij 
doet dat niet omdat al de hoge 
ambtenaren f'-anskiljons zijn of 
gedwee in het gareel-lopers van 
onze vijanden. En dat zal blijven 
duren zolang wij het zelfbestuur 
niet bereikt hebben. 

V. - Mechelen. 

FRANS OF ENGELS 
Mijnheren, 

De laatste tijd kregen we reeds 
ette'ijke artike'en te lezen over 
Frans of Enge's a ŝ tweede taal. 
Er werd gewezen op het feit dat 
veel Waalse ouders Engels kiezen 
als tweede taal voor hun kinderen 
in het middelbaar onderwijs, in 
tegenstelling met het feit dat het 
in Vlaanderen nog steeds het 
Frans is. 

Men vergeet erop te wijzen dat 
de Vlaamse ouders niet vrij kun
nen kiezen omdat aan hun kinde
ren reeds van in het 5de leerjaar 
der lagere school of voorbereiden
de afdeling het Frans als twe:de 
taal wordt opgedrongen. 

Daardoor is de vrije keus der 
ouders afgeremd. In de Waalse la
gere scholen wordt praktisch ner
gens de tweede taal, die het Ne
derlands zou zijn, onderwezen. De 
jonge Walen gaan naar het mid
delbaar onderwijs met een blanke 
lei in zake tweede taal. De Vlaam
se kinderen worden reeds 2 jaren 
vroeger naar hp' Frans georiën
teerd. 

Deze toestand is het gevolg van 
de taalwet op het lager onderwijs 
die het onderwijs van de tweede 
landstaal niet verplichtend ge
maakt heeft in de lagere school 
maar aan de Overheid, die de 
school inrichtte, de vrijheid gaf 
de leerling tweede taal al dan 
niet op haar programma te plaat
sen. 

Onze Vlaamse mensen menen 
nog steeds dat hun kinderen op de 

lagere school vo'doende Frans le
ren om een betere loopbaan te 
veroveren. Gezien deze mentaliteit 
zouden de Gemeentebesturen en 
de schoolkomitees niet bereid zijn 
het Frans te schrappen uit het 
leerprogramma. 

Dat Frans dient zelfs vaak als 
schoolpropaganda. 

Hoewel ik om pedagogische re
denen er de voorkeur aan geef dat 
elk vreemde - taalonderwijs zou 
verbannen worden uit de lagere 
school, zou - om praktische of tak-
tische redenen - vo'gende voor 
gans het land geldende regeing 
moeten afgedwongen worden van 
de wetgever 1) ofwel verbod o.m. 
in het lager onderwijs aan een 
vreemde taal te beginnen; 2) ofwel 
in het 5de leerjaax wekelijks 3 uur 
besteden aan de tweede landstaal 
en in het 6de leerjaar 1 uur aan 
de tweede landstaal en 2 uur aan 
het Engels. Daa'"düor zouden alle 
ouders vrij kunnen de tweede taal 
kiezen voor hun kinderen d'.e naar 
het middelbaar onderwijs over
gaan. Die keus zou zelfs kunnen 
steunen op de rezu'taten die het 
kind in zake ta'en behaalde. De 
vrije keus zou ook moeten gelden 
voor het technisch onderwijs. 

A.D.V. - Dendermonde. 

C.V.P. VOOR DE MIKRO 
Waarde Redaktie, 

Als men de heer Leo Vanackere 
hoo-t kween in de « vrije politie
ke tribune » van de radio zou men 
hem, op het eerste gehoor en op
pervlakkig beluisterd, een getuig
schrift van vlaamsgezindheid toe
kennen. 

Maar de werkelijkheid is heel 
wat minder fraai. 

Komen aandraven met die goe
de Vlaamse C.V.P.-ers die de 
Vlaamse socio's smeken de 'Vlaamse 
vlag te hijsen ! En rekenen op de 
Vlaamse reflex van de versta" den 
uit C.V.P.' -eh "BlS.P. is nogal ge
waagd om van het 2de en 3de 
taalontwerp een vlaamse overwin
ning te maken. 

Zeker nu iedereen weet dat het 
Vlaams Aktiekom'tee de bespre
king van deze ontwerpen in hun 
geheel verwerpt, omdat zij niet 
eens vatbaar zijn voor amende
ring. 

De schijnhei'ige C.V.P. moet 
haar vlaams kiesvee nog eens 
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warm stoven, nu de verkiezingen 
niet zo heel lang meer zu'len uit
blijven. 

Of het ditmaal zaj lukken, diup-
ven wij echter betwijfelen. 

B.H. - Brembodegem. 

LANDDAG 
Mijnheren, 

In de komende maanden gaan 
we stellig naar een grote kracht
proef met de machten van het 
unitarisme. De gespannen atmos
feer te Leuven, de achterbakse 
kuiperijen i.v.m. de randgemeen
ten, de koehandel omtrent de ze
telaanpassing en de grondwets
herziening maken een frontale 
konfrontatie van de Vlaamse be
weging met het Belgisch unitaris
me onvermijdelijk. 

Het is verheugend vast te stel
len, dat zowat iedereen in Vlaan
deren stilaan tot dit inzicht komt. 
De opgedreven activiteit van Ate-
tiekomitee en V.V.B., de weerbar
stigheid van sommige jonge 
Vlaamse liberalen, de belangstel
ling van de socialisische Vlaamse 
jongeren op hun kongres, ja zelfs 
het ongeduld van de overigens zo 
brave Hendrikken in de Jong-
C.V.P. zijn daar evenveel overtui
gende bewijzen van. 

Deze groeiende Vlaamse strijd
vaardigheid en belangstelling om 
te zetten in een politieke wil en 
een politieke daad is de taak van 
ons, Vlaams - nationalisten. 

Daarom is het goed dat juist 
dezer dagen de Landdag plaats 
grijpt. Een massale belangstelling 
voor deze Landdag en een klare 
federa'istische stellingname van 
de Landdag-sprekers kan en moet 
verhelderend werken : hier — en 
niet elde-s — ligt de op'ossing 1 

Moge ieder V.U.-lid door zijn 
aanwezigheid er toe bijdragen, 
van deze Landdag een politieke 
gebeurtenis van eerste rang te 
maken. 

DX).B. - Gent. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze b ^ 
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersru
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

Zelfs de kraaien brengen het uit: 

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

Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht. 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmalrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

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

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Wij drinken hel goede Vlaamse bier van 
de brouwerij Lootens Koekelare 

HOP EIS MOUT 
Verkoper voor Aalst en omgeving : 

Norbert De Ganck, Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel : 053/21667 
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Hieronder volgt hel vierde deel van een artikelenreeks 

die vóór enkele weken in ons blad begonnen werd. 

D e reeks, die in het volgend nummer wordt voortge

zet, zal een duidelijk en volledig beeld brengen van de 

problemen van demografie en zetelaanpassing. Kaderle

den en propagandisten doen er goed aan ze zorgvuldig 

bij te houden. 

zetelaanpassing 
en demografie 

b) D e regionalisatie der c) Werkgelegenheids-

prenatale uitkeringen. 

In verstaanbaar nederlands: 
rekening houdend met het 
gemiddeld geboortecijfer, die
nen voor sommige provincies, 
vóór de geboorte uitkeringen 
verricht aan de toekomstige 
moeders. 

Het verslag Delpérée stelde 
voor: 800 F per maand gedu
rende 6 of 8 maanden, en 
vanaf het tweede kind ten 
laste van het Rijk. Het te be
schouwen geboortecijfer zou 
lager dan 18 per duizend zijn. 
De ERV wijst dit voorstel 
krachtig van de hand om ver
schillende redenen. 

Zo wordt opgeworpen dat 
het voorgesteld kriterium van 
18 per duizend provinciaal 
geboortecijfer te ruw is om 
doelmatig te zijn. De helft 
van het land valt hieronder 
(Namen, Henegouwen, Luik, 
Brabant en Oost-Vlaande
ren) . Daarbij houdt men geen 
rekening met de inwijking en 
mobiliteit die in het voordeel 
van Luik en Brussel speelt, 
en in het nadeel van Oost-
Vlaanderen. Een antwerpse 
Kempenaar die naar Luik 
pendelt zou niet kunnen ge-
tiieten van de uitkering, maar 
de Luikenaar die naast de 
deur werkt, wel ! Deze sociale 
diskriminatie wordt nog 
scherper wanneer wij het 
bruto produkt per hoofd ver-
geUjJcen van de betrokken 
provincies (tabel XI I I ) : 

politiek en 

Immigratiepolitiek. 

In het verslag Sauvy vin
den wij ter zake volgende be
ginselen 
— ekonomische expansie met 

verhoogde immigratie 
— verhoging van de aktieve 

bevolking (o.a. door ver
hoging van de pensioen
leeftijd). 

Dus eisen de Walen, dat 
meer investeringen moeten 
gebeuren in hun gewesten, 
om de inwijking van vreem
delingen en Vlamingen te be
vorderen ! Het is werkelijk de 
omgekeerde wereld, daar 
waar overal de strekking veld 
wint : « bring the work to the 
worker» en « werk in eigen 
streek » ! Voor korte tijd ver
klaarden de Oostfranse bis
schoppen nog ondubbelzinnig 
dat het kapitaal zich moet 
verplaatsen en niet de arbei
der ! 

En ook het officiële ver
slag Delpérée vertoont een 
gedachtengang,' die'"' nooit 
aanvaard kan worden, ,,dpoi;, 
Vlaanderen. Het ERV-memo-
randum vat deze als volgt sa
men : 
« In sommige streken kan de 
werkgelegenheidspolitiek zich 
niet beperken tot het ver
schaffen van werkgelegen
heid aan de aanwezige of te 
verwachten aktieve bevol-

TABEL Xm 

Provincies IC 

Namen 

Oost-Vlaanderen 
Henegouwen 
Luik 
Brabant 
Gebooriecijjer bo 
Limburg 
West-Vlaanderen 
Antwerpen 
Luxemburg 

Geboorten per 

m 

ven 

Bruto intern 
nw. (19G1) produkt (1959) 

17,35 49.000 

17,17 
15,59 
15,S3 
U,99 

18 per 1000 
H,i-0 
18,37 
18,57 
18,i6 

42.000 
48.000 
58.000 
69.000 

37.000 
48.000 
57.000 
42.000 

Loonhoogle 
(mannen 1960) 

11.210 
11.815 
12.135 
12.495 
13.185 

10.800 
10.560 
12.S80 
10.5G5 

komen heeft, een bevolking 
met een enorm aantal pende
laars, die werkelijk schreeuwt 
om investeringen : daar mag 
niets voor gedaan worden. 
Maar deze bevolking moet 
uitwijken naar Wallonië, naar 
gewesten zonder aktieve be
volking, waar men eerst 
splinternieuwe fabrieken en 
bedrijven zal oprichten voor 
de inwijkelingen, die dan zo 
vlug mogelijk zullen ver-
waalst worden ! Wij klagen 
hier deze ongehoorde schan
delijke houding aan, die in 
strijd is met elke sociale en 
menselijke staatshuishoud
kunde. Er is geen enkel op
recht kristen- of sociaalde-
mokraat die zo iets onge
hoords kan goedkeuren ! 

De ERV verklaart dan ook, 
dat de opvatting dat het 
Waals landsgedeelte op deze 
wijze zijn vroeger aandeel in 
de tewerkstelling moet her
krijgen, principieel onaan-

gaven (huisvesting, oplei
ding) en 3 miljard directe bi j 
komende investeringen per 
jaar, hetzij in totaal bijna 6 
miljard per jaar ! 

De heer Lindemans meent 
bovendien dat deze tewerk
stellingsgraad een goede 
norm biedt voor een werkge
legenheidspolitiek. Dit brengt 
mede dat, in plaats van een 
gemiddeld geboortecijfer van 
18 per duizend in aanmerking 
te nemen, het veeleer deze 
faktor is waarmede de rege
ring voor elke provincie re
kening moet houden om een 
investeringspolitiek te voe
ren. Zo zien wij dat Luik en 
Brabant eerst staan in tabel 
XIV, en laatst in tabel X I I I ! 
Volgens het verslag Delpérée 
zouden juist in die rijke (en 
zelfs overgeïndustrialiseerde) 
provincies nog meer investe
ringen moeten gebeuren... 
Volgens Delpérée zouden in 
diezelfde provincies met laag 

TABEL XIV 

- e.»^jji fijulow n-^-v^ryrif-jTewerkstelUngsgraad 

'IK, ̂ I:9}i'^Iip^?SJ „. ^ Loontrekkenden 

1) Boven het gemiddelde : 
Brabant : 47 

Luik : S7,9 
Antwerpen : 36,2 
2) Rijks gemiddelde : 33,8 
3) Beneden het gemiddelde : 
Henegouwen ; 31,6 
Oost-Vlaanderen 27,5 
West-Vlaanderen : 26,3 
Namen : 24,3 
Limburg : 24 
Luxemburg : 13 

1960 voor : 
Loontrekkenden 
en ambtenaren 

56,5 
45,2 
43,3 
40.9 

37,8 
33,6 
31,6 
32,1 
28,9 
21,1 

vaardbaar is. Bovendien 
wijst de ERV op de zware last 
die deze politiek op de natio
nale ekonomie zou leggen, en 
die kan geraamd worden 
op 2,9 miljard indirecte uit-

geboortecijfer maar hoge in
wijking, nog meer inwijkelin
gen moeten komen... Grotere 
onzin is moeilijk denkbaar... 

Dat dit alles geen litera
tuur voor ekstremisten is. 

wordt ten overvloede aange
toond door een leerzaam ta
belletje (XIV), waar de te
werkstellingsgraad per pro
vincie wordt weergegeven. 
Deze is de verhouding tussen 
het aantal werkgelegenheden 
voor loontrekkenden tot de 
aktieve bevolking van de 
streek. Een graad van 33,8 
beduidt dus dat voor 1.000 
aktieve inwoners er 338 werk
gelegenheden zijn voor loon
trekkenden. De gegevens 
werden genomen uit een 
studie van I. Lindemans, ver
schenen in De Gids op Maat
schappelijk Gebied 1962 nr. 2. 
De auteur geeft de cijfers 
voor 1960. 

Wanneer men weet dat het 
arrondissement Leuven voor 
loontrekkenden een tewerk
stellingsgraad van 20 geeft, 
en Brussel 56,6 (!) dan ziet 
men dat enkel Antwerpen bo
ven het gemiddelde komt van 
alle Vlaamse gewesten. 

, d) Besluit : 

Behoudens enkele minder 
belangrijke punten, waarover 
gebeurlijk kan worden van 
gedachte gewisseld, moeten 
alle Vlamingen, (en in 't bi j
zonder de Vlaamse mandata
rissen in parlement, sociale 
en kulturele organisaties), ra-
dikaal de besluiten en voor
stellen van de verslagen Sau
vy en Delpérée afwijzen. Zij 
moeten zowel de onzinnige 
standpunten inzake natali-
teit (zie b) als inzake werk
gelegenheidspolitiek (zie c) 
heftig bestrijden. 

Zo niet worden de Vlamin
gen eens te meer (en hoe) 
benadeeld ! 

E. SLOSSE 

Hoofd van de 

Studiedienst 

der Volksunie. 

vmimBammsi 

De prenatale uitkering zou 
dus moeten betaald worden 
aan inwoners van Luik en 
Brabant die een (gemiddeld) 
hoger inkomen hebben dan 
inwoners uit Limburg of 
Luxemburg. De cijfers bewij
zen trouwens dat een geboor
tecijfer niet in de eerste 
plaats afhangt van het be
schikbaar inkomen, doch in
tegendeel een zaak is van 
persoonlijke levenshouding. 
Bovendien moeten ook de 
provincies met een minder 
ongunstige toestand er voor 
zorgen dat het geboortecijfer 
niet lager wordt. 

Ten slotte merkt de ERV 
terecht op, dat weliswaar ge
beurlijk de gewesten zelf bij
komende uitkeringen kunnen 
financieren, doch dat het on
aanvaardbaar is dat het Rijk 
de verschillende provincies 
op ongelijke wijze zou behan
delen. 

king; ten einde de regionale 
regressie (lees : de bevol
kingsvermindering in Wallo
nië) tegen te gaan, dient zij 
er tevens te streven naar een 
toename van de aktieve be
volking o.m. door immigratie. 
Daarom moeten de industri
ëlen, die thans van het op
richten van nieuwe bedrijven 
in deze streken afzien wegens 
het gebrek aan werkkrachten, 
door een sistematisch immi
gratiebeleid van de overheid 
de waarborg krijgen dat vol
doende werkkrachten ter be
schikking zullen gesteld wor
den. Dit aantal nieuwe werk
gelegenheden en tevens im
migranten zou in Wallonië 
over een periode van 5 jaar 
50.000 dienen te bedragen ». 

Wij vragen ons werkelijk af 
of het nog cinischer kan ! 
Aan de ene kant een werk
loze bevolking, een bevolking 
die het laagste gemiddeld hi- Wemmel, 9 juni 1963 : Opmars van het federale Vlaanderen. 
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epeRNOTeN 

B r i e f 
aan mijn viiend 
de handelsreiziger 

Waarde Vriend, 
Ge zijt me komen opzoeken om eens te klappen over 

koetjes en kalfjes, over de tuin en de politiek, over de kinderen 
en Rik van Looy. Men weet waar zo'n los gesprek begint en 
men weet ook waar het gewoonlijk eindigt : bij de slechte tijd 
en het daur leven. Want gtkanker is het zout op de patatten 
van de konversatie en de dapperste aller Galliërs - zowel die 
van Menapische als die van Servische afkomst - hebben het 
leven altijd te duur gevonden. Denk maar aan de vaderlandse 
verontwaardiging naar aanleiding van de belasting op het 
zout of de tiende penning I 

Die tiende penning, waarde vriend, is al een oude historie I 
Want het gekanker waarmee gij hel poije van ons gespiek 
liet pruttelen op het vuurtje van een gerechtvaardigde veront
waardiging, draaide rond een belasting die 70 frank weggraast 
van iedere 100 frank die gij uit uw zak haalt : de belasting 
op de benzine. Ik begreep en onderschreef volkomen uw 
jammerklacht. 

Hel is, waarde vriend, inderdaad niet prellig « de baan 
te doen » met een autootje waarvoor altijd nog een wissel is 
te betalen en dat duurder voedsel nodig heeft dan de paarden 
van wijlen de heer Attila langsheen de heerbanen. Het is niet 
prettig, 's morgens te stoppen voor een tankstation en om en 
nabij de SOO frank neer te tellen voor een volle tank - die toch 
zo rap leeg is - alvorens gij één frank hebt verdiend. Het is 
niet prettig, uw hondelsreizigersbudget steeds weer een slukje 
te zien inkrimpen omdat - mét de stijging van de benzine
prijs - ook uw onkosten weer wat gestegen zijn. 

Wat is er dan normaler dan dat gij mij, waarde vriend, 
vraagt hoe dat eigenlijk zit met die bev,zin&prij.ien ? Ik geej 
u het antwoord : bar slecht. En ik wil u ook wel zeggen 
waarom. 

Omdat, amice, de fiscale melhkoe in weikelijkheid een 
fiscaal paard is, het paardje dat • met enkele van zijn mecha
nische soortgenoten - onder uw motorkap zorgt voor uw han
delsreizende verplaatsingen. Omdat iedere druppel, die de 
paarden drinken, door de oekazen van onze financiële ministers 
omgezet wordt in melk voor de onverzadigbare baby die « de 
ttaat-l'étal » heet. Omdat gij benzine tankt en de fiskus 
vloeibaar goud aftapt. Blijf dan maar tanken I 

In 1950, waarde vriend, kostte een liter benzine - indien 
mijn geheugen me niet in de steek laat - 5,10 F. Daarvan sial, 
stiefmoeder staat ê,76 F, hetzij 5i %, in haar kous die si^ijiig 
genoeg geen spaarkous is maar een sok met nogal wat gaten 
Vandaag, vriend, is de toestand nog merkwaardiger geworden : 
de rationalizering van het petroleumboren, het gebruik van 
steeds grotere tankseliepen en de uilbouw van nieuwe en 
reusachtige kraakinstallatie's hebben de grote petroleummaat-
schappijen in staat gesteld, hun prijs van 1950 te verlagen ni^'l 
S centiemen. Ze zullen er hun broek niet aan scheuren, wet b 
gerust, zij niet en Ibn Saoed niet ! 

liet litertje benzine dat gij in 1950 onder uio molorlap 
goot, kon toen door de heren producenten op de marht 
gebracht worden aan 2,31> F. Vandaag spelen de heren het 
klaar aan 2,S0 F. Maar stiefmoeder staat is (l'appélit vient en 
mangeant) inmiddels weer veel schrokkiger geworden : wanr 
ze zich in 1950 vergenoegde met 54 % belasting op de benzine, 
moet het vandaag 70 % zijn. Zodat de benzine, die in werkc-
lijklieid goedkoper is geworden, thans 7,70 F kost. Hetzij 
S,60 F duurder dan een dozijn jaren geleden, toen gij stille
tjesaan de knepen van het baanvak aan het leren waart. 

De knepen, amice, kennen onze vroede regeeiders al langer 
dan vandaag. Met een doodernstig gezicht blijven ze beweren 
dal uw arm keverije uit Wolfsburg een luxeding is dat een 
luxe-betaling op het dak moet krijgen en dat moet gelaafd 
worden met de luxedrank bij uitstek : de benzine. Deze merk
waardige redenering van onze (sociale) regeerders bracht hen 
in het jaar des heren 1960 acht miljard driehonderd vi]f en 
zeventig miljoen aan belastingen op, hetzij 8,1 % van de loLule 
fiskale ontvangsten. Niet jammeren, broer : nauwelijks de 
aankoopprijs van enkele Hunter-straaljagers. (Sst, wie spreekt 
daar van een verkoopprijs ?). 

Wees fier dus, waarde vriend, omdat de regering zo wl-
willend is u te rekenen onder haar rijke en aan luxe verslaafde 
onderdanen. Omdat de regering zo goed is, zich het bescheiden 
aandeel van 70 % op uw luxe voor te behoudea. Omdai de 
regering u toelaat, uw schamele automobilislen-schouder te 
steken onder de last van onze spaarzaam-beheerde en nooit-
verkwisle belastingscenten. 

dio Genes. 
A B. Hoe de ministers er ioe komen, uw werhpaardje uit 
\\ ulfsburg een luxeding te noemen ? Maar, waarde vriend, 
omdat zij luxeauto's gewoon zijn. Sn omdat zij Inxehentine 
gewoon zijn : benzine die wij allemaal betalen J 

POSTCHECK 

EN SINDIKATEN 

Verleden week vrijdag ging 
het personeel van de post-
checkdiensten te Brussel ge
durende een half uur in soli-
dariteitsstaking, uit protest 
tegen de vertraagde benoe
ming van circa 1.800 hulpbe
ambten. De twee grote vak
bonden, ACOD en CCOD, eis
ten een dadelijke regeling 
van de toestand der hulpbe
ambten en verklaarden : « wij 
zijn de beloften beu » 

De sindikalisten zouden er 
beter het zwijgen aan toe 
doen. Zij zijn inderdaad zélf 
de oorzaak van de vertraging 
in de benoemingen, door sinds 
een paar jaar mekaar te be
kampen over de wijze van be
noeming. 

Toen de Volksunie via de 
parlementaire Vragen en 
Antwoorden en in de senaat 
bij monde van senator Die-
pendaele aandrong op een op
lossing voor de hulpbeambten, 
hadden de ACOD en de CCOD 
andere katten te geselen: het 
sindikaal belang kreeg eens 
te meer voorrang op het be
lang der beambten 

Dat zij het nu « beu » zijn, 
klinkt fraai en krachtig. 
Maar de hulpbeambten weten 
wel beter ! 

NEDERLAND, 

ONS VOORBEELD 

De talrijke getroffenen der 
repressie weten wat het is, 
werk te moeten zoeken, met 
een strafregister als een vloek 
over zich. Ook gevangenen 
van gemeen recht vinden na 
hun vrijlating een vijandige 
maatschappij tegenover zich 
en een Belgische staat die 
zich van hen niets meer aan
trekt... 

Noord-Nederland, dat voor 
zoveel onze gids moet zijn, 
wijst ook hier de enig-juiste 
weg, de weg der sociale ge
meenschap die haar verant
woordelijkheid opneemt. 

In dat land bestaan 180 so
ciale werkplaatsen, met ver
schillende afdelingen aange
past aan ieder arbeidsver
mogen. De Nederlandse staat 
betaalt 75% van het loon en 
de sociale lasten voor elke 

grasduinen..̂  
«Illis (a lumnis) p roh ibendum esse ire in 

conven tus , qui vocan tu r Landdagen ». 
Verta l ing : 
« H e t moe t de leerlingen verboden worden 

de vergader ingen bij te wonen , die Landdagen 
geheten worden ». 

Verbod van Mgr de Bisschop aan de 

.s tudenten, de Landdag bij te w o n e n 

die te Roeselare op 13 april 1890 

werd gehouden . 

persoon, oud-gevangene, die 
wordt opgenomen. Het salaris 
van de verantwoordelijken 
komt voor 50% ten laste van 
de staat, en voor 50% van de 
gemeente of groep van ge
meenten. 

De tussenkomsten in deze 
sektor alleen reeds kosten aan 
Nederland 80 miljoen gulden, 
hetzij meer dan 1 miljard 
frank. Maar ja, hier moeten 
wij fabrieken oprichten in 
streken zonder inwoners, mil
jarden in Waalse koolputten 
gooien en fratsen uithalen in 
het onoverwinnelijk leger... 

Waarop wachten onze kris
ten- en sociaal-demokraten 
in de regering, om hier hun 
sociale plicht te doen ? 

BRUSSEL 

VERFRANSINGMACH5NE 

In het noordnederlandse 
weekblad « Elsevier » vonden 
we deze week onder de kleine 
aankondigingen v o l g e n d 
tekstje : «Hollandse familie 
in Brussel zoekt voor haar 10-
jarige dochter die uitsluitend 
Frans spreekt, een paying 
guest-plaats in de julimaand 
ten einde Nederlands aan te 
leren. Brieven aan nr enz..». 

Een tienjarig kind van ne-
derlandse ouders, dat niet 
eens de taal van vader en 
moeder spreekt : ziedaar het 
rezultaat van hollandse smal
heid gekoppeld aan brusselse 
engheid... 

de taal der cijfers.. 
Het Nationaal Verbond der Reserve-Officie

ren van België (niet te verwarren met de aktieve 
Vlaams gezinde Bond van Vlaamse Reserve-Offi
cieren) organiseert lezingen over het ganse land. 

« De Schans n, orgaan van laatstgenoemde 
bond, publiceert in zijn nummer van februari 1963 
een overzicht van het aantal lezingen volgens de 

O o 

taal waarin zij gehouden werden voor de jaren 
1959-1962. 

Voor Brussel : Nederlands : 1. 
F rans : 22 . 

Voor Wallonië : Nederlands : geen (wat nor
maal i s ) . 
F rans : 163. 

Voor Vlaanderen : Nederlands : 196. 
F rans : 76 1 

Het zijn vooral de afdelingen Gent (26), Ant
werpen (24) en Ronse (10) die verantwoordelijk 
zijn voor deze wantoestand. Toch wel tipisch dat de 
tweetaligheid steeds weer van dezelfde kant moet 
komen... 

REKONVERSIE 

Terwijl de propagandamo-
len van de regering maar 
verder blijft draaien over de 
noodzaak van rekonversie van 
de Borinage en terwijl geen 
enkele inspanning onverlet 
gelaten wordt om bedrijven 
uit het buitenland of uit 
Vlaanderen naar de Borinage 
te lokken, is in alle stilte te 
Nimy het eerste bedrijf, dat 
zich ingevolge de rekonversie-
politiek in de Borinage ves
tigde, ter ziele gegaan... 

De S.A. Universal Belgian 
Panels begon een drietal j a 
ren geleden met een veertig
tal werklieden en een jaar-
produktie van ongeveer 
13.000 m2 speciale bouwpla
ten. Men had in dit rekonver-
sie-bedrijf alles voorzien, be
halve de afzet van de fabri-
katie : in 1962 slaagde het 
bedrijf er in, hoop en al 248 
m2 plaat te verkopen. 

EIGENAARDIGE 

BELOFTE 

De bedrijfsleiding, die de 
onvermijdelijke ondergang 
tegemoet zag, t racht te hem 
af te weren door opnieuw 
maar beroep te doen op onze 
rekonversie-gezinde regeer
ders. Aanvankelijk met goed 
gevolg zelfs : een grote bui
tenlandse buizenfabrikant 
zou zich interesseren aan het 
doodbloedende bedrijf. 

In ruil daarvan zou de bui
tenlandse firma een wel zeer 
speciaal voorrecht krijgen : 
de door haar vervaardigde 
buizen zouden belast worden 
met 6% in plaats van met de 
voorgeschreven 12%, voorzo
ver deze buizen vervaardigd 
zouden worden door U.B.P. te 
Nimy. 

Dit zeer eigenaardig en vol
komen onwettelijk koopje op 
de rug van de belastingbeta
ler ging uiteindelijk toch niet 
door. En zulks betekende 
meteen het einde voor het 
eerste rekonversie-bedrijf in 
de Borinage. 

Hoeveel de waanzinnige op
richting van een bedrijf, 
waaraan hoegenaamd geen 
behoefte bestond en waar
voor op de markt geen plaats 
was, aan de gemeenschap — 
ook de Vlaamse ! — gekost) 
heeft, zal wel altijd een raad
sel blijven. 

Het zoveelste offer op het 
altaar van de rekonversie-
waanzin in de Borinage, hef 
zoveelste schitterende rezul
taa t van het doorzicht onzer 

kleurpolitiekers !j 
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WEMMEL IN HET BRANDPUNT 

- J 

Voor de vijfde maal komen de Vlaamse federalisten ïn 
groten getale bijeen om in het bedreigde Vlaams-Brabant plechtig 
hun federale overtuiging te bevestigen en uit te dragen met als 
doel de vrije ontplooiing van het Vlaamse volk en de gaafhou-
dlng van zijn grondgebied. 

Van jaar tot jaar is de opkomst voortdurend gestegen. Dit
maal gaaf de landdag door te Wemmei, een randgemeente die 
bij ons allen bijzondere herinneringen oproept en thans in het 
brandpunt der belangstelling staat. De regering koestert nl. het 
snode plan, ons opnieuw een reeks vlaamse gemeenten en ge
huchten te ontroven en in te lijven in de Brusselse agglomeratie 
die tot rijksgebied of nationaal distrikt zou worden verklaard. 

Op dit punt is de vlaame houding klaar : na de prijs van 
de taalgrens en de aftakeling van het vlaamse grondgebied die 
ze meebracht, moet thans geen nieuwe prijs worden gevraagd 
of betaald voor de oprichting van Brussel nationaal distrikt, dat 
in het Harmelcentrum was voor7'=>n 

Reeds in 1954 werden op eenzijdige v/ijze en bij voorbaat 
zonder enige tegenprestatie de gemeenten Ganshoren, Evere en 
St-Agatha-Berchem bij de agglomeratie gevoegd, zoals door hef 
Harmelcentrum enkel voorzien onder beding dat het vlaamse 
land daarbuiten in ruil moest intakt blijven en als zodanig uit
drukkelijk erkend en bevorderd worden en dat Brussel een na
tionaal statuut zou krijgen voor de twee gemeenschappen. 

Voor de agglomeratie zelf biedt de regering ons op dit 
ogenblik als oplossing slechts een schijnoplossing; dit is datgene 
wat de Brusselse gemeentebesturen en de ministers van opvoe
ding en kuituur uit e'gen beweging uiteraard kunnen en moeten 
realiseren. 

Ons parool blijft meer dan ooit : geen nieuwe gebiedsroof 
en baas in eigen huis met daarbij in de hoofdstad een gelijk
waardige organische erkenning der twee gemeenschappen op 
basis van een vlaams-waalse subnationaliteit, eigen bevolkings
registers en eigen kiezerslijsten. 

De MPW houdt op 26 mei een grote verzameling te Char
leroi. De vlaamse federalisten moeten cp een even grootse wijze 
aan de poorten van Brussel voor hun federale opvatting getuigen. 

Nu de regering nieuwe plannen koestert Is het meer dan 
ooit geboden zich schrap te stellen tegen de Frans-Brusselse 
opdringerigheid. 

Wemmei betekent meteen een prachtige familiale uitstap 
in een heerlijk natuurkader met zijn parken en vijvers. Het 
Thebaans kwartet van Antwerpen zal de landdag openen. De 
gekende jeugdgroep Fro van Dendermonde zal er een nieuw en 
uitgebreid choreografisch programma ten beste geven in een 
vijfvoudig optreden, onderbroken door korte toespraken. 

Dit zijn enkele grepen uit het programma. Richt U nog heden 
tot uw besturen en tot uw vrienden en kennissen voor een ge
zamenlijke opkomst. Allen op post op 9 Juni 1963 voor 14 u. 30. 

D. DECONINCK, 
Voorzitter van de Landdag. 
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ZOVEELSTE 

LEGERSCHANDAAi: 

Door de regering worden 
subsidies uitgekeerd voor de 
uitvoer van Belgische drui
ven. Twee jaar geleden be
droegen deze subsidies ± 8 F 
per kg; verleden jaar beliepen 
ze tot ± 6 F per kg. De prijs 
van de druiven zelf schom
melde in die periode tussen 
27 F en 30 F. Zodat de uit-
voersubsidie niet onaanzien
lijk is. 

Ons onvolprezen leger is 
een groot druivenkonsument. 
Het koopt grote hoeveelheden 
druiven, ten behoeve van de 
troepen in Duitsland, op de 
veiling te St Katelijne-Waver. 
Voor de uitvoer van leger
druiven is geen uitvoerver
gunning vereist; het is duide
lijk dat op deze druiven de 
uitvoersubsidie niet van toe
passing i.s. 

Sommige druivenexporteurs 
hebben er wat op gevonden 
om aan een aardige bijver
dienste te geraken : ze voeren 
de legerdruiven uit op hun 
persoonlijke vergunning en 
steken de premie van 6 tot 8 
F per kg netjes in de zak. 
Het kneepje wordt hen ver
gemakkelijkt omdat op de 
uitvoerdokumenten de be
stemmeling niet moet worden 
aangeduid. 

Gedurende de laatste twee 
jaar beliep de uitvoer van le
gerdruiven zeker 200.000 kg. 

Wie stopt dat lek te St Ka
telijne-Waver en wie stelt 
'n onderzoek in naar eventu
ele medeplichtigheid in ons 
onvolprezen leger ? 

Het ziet er naar uit dat 
deze druivenzaak een nieuw 
schandaal wordt. Na het 
Hunter-, Van RoUeghem- en 
smokkelschandaal op de 
luchtbazes het zoveelste... 

I _ K A N N I B A A L 

V̂  LANDDAG - WEMMEL 9 JUNI 14 U. 30 

Verleden dinsdag hoorde de 
Kamer een interpellatie van 
de liberaal Mundeleer « over 
het regeringsbeleid waardoor 
onder de Belgen verdeeldheid 
wordt gezaaid, de burgerzin 
teloorgaat en de rechtmatige 

|iilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii A 

I waarde landgenoten... | 
I c( De rechterzijde, schier uitsluitend u't Vla- 1 
i mingen bestaande, speelde bij de eers'.e bespre- | 
I king een ellendige komedie. Telkens er te stem- 1 
I men viel over één of ander ingrijpend artikel, | 
I vluchtten de klerikalen bij tientallen in de wandel- 1 
I gangen der Kamer en lieten de Vlaamsgezinden | 
ï door de Walen — die getrouw op post bleven tot 1 
1 de laatste man — regelmatig verpletteren, met de 1 
I krachtdadige medewerking van de minister van 1 
I Justitie Lejeune. » 1 

i « V l a a m s België sedert 1 8 3 0 » , deel 1 
1 11, blz. 5 - over de bespreking van de 1 
1 wet De Vigne-Coremans in de Kamer = 
I in 1888. I 
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rechten niet worden geëer
biedigd van degenen die hun 
plicht jegens de natie ver
vullen ». 

De hele interpellatie — een 
straf staaltje van « liberale » 
heksenjagerij — was gericht 
tegen het ontwerp waarbij de 
repressieslachtoffers, die 
minder dan vijf jaar gevan
genisstraf kregen, hun oor
logsschade zouden kunnen 
trekken. Het hele ontwerp 
gaat over een bedrag van 
nauwelijks 300 miljoen, een 
peulschilletje in vergelijking 
met de acht miljard « vader

landslievende » pensioenen 
en voorrechten per jaar. 

De heer Mundeleer is er in 
geslaagd, verleden dinsdag de 
toon van de jaren 1944-45 te
rug te vinden. Zijn hatelijke 
hetze kulmineerde in de zin: 
« Waar is de tijd van het be
wijs van burgertrouw ? ». 

Terecht riep een veront
waardigde Mattheyssens van
op zijn bank de interpellant 
toe : «Dit is een hatelijk 
staaltje van civiek kanniba
lisme » ! 

En inmiddels hebben be
paalde liberale mandataris
sen — o.m. de heer D'Haese-
leer — jarenlang schaamte
loos gehengeld naar de stem
men van de « kleine zwarten» 
om er hun politieke carrière 
mee op te bouwen. 

V E R G E E T P U T T E N 

Op het ogenblik dat de heer 
Mundeleer in de Kamer de 
vaderlandse riool opende, za
ten in de Belgische gevange
nissen nog 18 repressie-ge
vangenen : 13 te St Gilles, 3 
te Leuven, 1 te Oudenaarde 
en 1 te Vorst. Eén onder hen 
zit reeds 19 jaar in de ge
vangenis, 14 zitten 18 jaar. 
Onder deze 18 is er een vrouw. 
De gezondheidstoestand van 
deze vergeten gevangenen is 
over het algemeen bar slecht; 
elf onder hen hebben zware 
ziekten of kwalen : 3 har t -
zieken, 2 T.B.C.-lijders, een 
blinde, een zenuwzieke, een 
invaliede, enz. 

Slechts één van de 18 ont
vangt nog bezoek van zijn 
echtgenote. 

Onder de gevangenen zou 
een kommunist zijn, oudstrij-
der van de Spaanse burger
oorlog, en ook een weer
standsleider. Beiden werden 
door de Duitsers aangehouden 
en gedwongen voor hen te 
werken. 

Bij de laatste vergeten ge
vangenen is nog steeds dr Jef 
Van de Wiele, een politiek 
geval. 

Aan deze levende doden 
heeft de heer Mundeleer zijn 
« liberale » menselijkheid niet 
verspild. 

iabNftC^wiést>^aFr<?«es«ft^^ 

Zaterdag en zondag jl. vond in het Kon-
grespaleis te Brussel, onder ruime belang-
itelling van afgevaardigingen uit de 
B.E.G.-landen, het Kongres der Europese 
Gezinsdagen plaats. 

Het zou ons te ver leiden, een uitvoerige 
beschouwing te wijden aan de talrijke refe-
raten en spreekbeurten die er gehouden 
werden. Wij bepalen ons derlialve tol de 
Ütting van zondag, luaarop de versclullende 
familiale problemen belicht werden op 
grond van wetenschappelijle kludies. 

de haard », de familiale hulp, het inrichten 
van opleidingskursussen voor de moeders, 
de gezinsraden, de huisvesting spolitiek, 
de ruimtelijke ordening en de rechtstreekse 
of onrechtstreekse fiskale vrijstellingen. 

Het referaat van de heer Wuermeling 
herinnerde ons er aan, hoeveel er in ons 
land op het stuk van gezinspolitiek nog Ie 
doen blijft, ivillen wij aan onze sociale ver
plichtingen tegenover het gezin niet te kort 
scideten en willen ive een sociaal-volwaar
dige pailner luorden in het Europa van 

familiale 
politiek 

Be eerste spreker op deze slotzitting wat 
êe heer Wuermeling, volksvertegenwoordi
ger en gewezen minister voor Gezins- en 
Jeugdzaken van de Duitse Bondsrepubliek, 
die uitvoerig schetste welke sociale bijstand 
Aofi hel gezin moet worden verleend opdat 
JM zijn taak zou kunnen vervullen. In dit 
hoder behandelde Mj achtereenvolgens de 
toekenning van effektieve geboortetoeslagen, 
ée Mnderbijslag en de toelage a moeder aan 

morgen. Wij herinneren tn dit vej'band aan 
het eisenprogramma dat tijdens het referaat 
« Jeugd en Gezin » op ons partijkongres in 
november 1962 te Antwerpen werd naar 
voor gebracht, nl. een betere huisvestings
politiek (waar blijft de beloofde codex van 
minister Custers ?), de gelijkschakeling van 
de geboortetoelagen (voor elke geboorte 
dezelfde toelagen) en de invoering van een 
bijzondere toelage « moeder aan de haard » 

voor de moeder die niet buitenshuis gaal 
werken en dus haar natuurlijke rol van 
huismoeder vervult. 

Vervolgens werd het woord gevoerd door 
de heer Noddings uit Frankrijk, die voor
namelijk handelde over de gezinsaktie en de 
vertegenwoordiging van de gezinsbelangen 
bij de overheid en bij de sociaal-ekonomische 
instellingen, llij bepaalde welk klimaat er 
heersen moet om kinderrijke gezinnen te 
bevorderen en had het in uitgebreide zin 
over de institutionele organen en de repre
sentatieve aktie. Hij citeerde de voorwaarden 
waarin het gezin moet verkeren om zijn 
opdracht te kunnen vervullen : de intimi
teit, de sociale zekerheid, de stabiliteit, de 
autonomie. Ook stelde hij de talrijke echt
scheidingen aan de kaak en noemde de 
cijfers daarvan katastrofaal (hierbij weze 
terloops opgemerkt dat juist dit deel van zijn 
referaat stuitte op kritiek van een groep 
Socialistische Jonge Vrouwen in de zaal). 

De heer Noddings handelde tenslotte met 
veel gezag en inzicht over de sociale voor
uitgang der gezinnen die slechts mogelijk 
is zo de gezinnen zich aklief organizeren en 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn in de 
openbare seklor. Hieruit trokken wij het 
besluit dat in ons land niet meer mag 
getalmd worden met de oprichting van een 
afzonderlijk ministerie voor « Jeugd- en 
Gezinsbeleid » waarin de gezinsbelangen 
niet langer van ondergeschikte aard zijn ; 
een departement dat alle problemen kun 
opvangen. 

De uiteenzetting van de hter Nodding* 
kreeg een bijzonder reliëf ivegens het feit 
dat spreker putten kon uit het uitvoerig 

materiaal van wettelijke beschikkingen en 
sociale voorzieningen die in Frankrijk een 
bijna hopeloze demografische toestand heb
ben weten recht te trekken na de Tweede 
Wereldoorlog. 

Na een uiteenzelUng door voorzitter Gi-
bourgé werd het woord verleend aan de heer 
L. Levi Sandri, lid van de E.E.G.-kommissie 
en voorzitter van de groep « Sociale Zaken ». 
Hij zou spreken over de weerslag van de 
Europese ekonomisehe en sociale politiek op 
de levenswijze der gezinnen ; spijtig genoeg 
was daarvan in zijn spreekbeurt weinig te 
merken. Hij hield een pleidooi voor harmo-
nizering op Europees plan en gaf een liisto-
riek van de sociaal-ekonomische samenbun
deling van de E.E.G.-landen. 

Met een rede van de heer minister Ousters 
(hij begon in het Frans, troostte de Vla
mingen met een weinig Nederlands en ver
volgde toen weer in het Frans) werd het 
Kongres besloten. 

De minister zegde dat in de snelle 
strukturele wijzigingen van het huidige 
Europa, hel niet alleen om de onmiddellijke 
levensvoorwaarden van de gezinnen gaat, 
doch om al hetgeen zij nodig hebben om 
hun opvoedende taak tot een goed einde (e 
brengen. (Goed zo, heer minister, we ver
wachten nog steeds dat u in ons land aan 
dit axioma tegemoet zult komen I). Hij 
voegde er aan toe dat juist daarom een aktie 
van de Gezinsbewegingen noodzakelijk is, 
aktie die ook eensgezind op Europees vlak 
moet worden gevoerd wil Europa werkelijk 
een grote genheemehap van gezonde gezin
nen worden. 

G.B. 
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BUITENLANDSE 

BELANGSTELLING 

Sinds de schok van de twee 
grote Marsen op Brussel 
blijft in het buitenland de 
belangstelling voor de Vlaam
se beweging levendig, ook en 
vooral in Nederland. 

Gisteren vrijdag startte de 
Nederlandse radio (VP.R.O.) 
met de reeks « Vlaanderen is 
vlakbij ». De titel van de eer
ste uitzending was welspre
kend : « Taalbarrière - socia
le barrière ». 

De reeks werd in « Vrije ge

luiden» - programmablad van 
de V.P.R.O. — aangekondigd 
met 'n flink artikel op de be
langrijkste bladzijde. 

De buitenlandse belang
stelling voor de Vlaamse pro
blemen is één der onrecht
streekse gevolgen van de ver-
kiezingsdoorbraak der V.U. in 
1961 en van de daaropvolgen
de Vlaamse « boom ». Het is 
dan ook niet overdreven te 
beweren dat de zo noodzake
lijke en verheugende voor
lichting van het Noorden in 
echt-Nederlandse zin ook een 
beetje ons werk is.,. 

EXIT GILSON ? 

Een ventje dat wel totaal 
uit de omloop schijnt verdwe
nen te zijn, is het Brussels 
kemphaantje Gilson. De man 
was er destijds, toen de rege
ring zich nog de illuzie maak
te dat ze de Waals-Vlaamse 
verhoudingen in een hand
omdraai zou regelen, vlug als 
de kippen bij om het podium 
te bestijgen en zich te laten 
huldigen als « vader des va
derlands ». 

Maar thans heerst er een 
merkwaardige stilte rond het 
Brussels salonhervormer t je. 
De stilte voor de storm ? 
Heeft Gilson destijds niet ge
zegd « dat hij ontslag zou ne
men als men maar met één 
vinger aan zijn tweede wets
ontwerp zou raken ». 

Aan dat wetsontwerp wordt 
thans met méér dan één 

vinger geraakt : Lefèvre en 
Spaak zijn met volle handen 
bezig, het te wringen naar de 
onmogelijke bochten van wat 
zou moeten en wat niet kan. 

Maar we twijfelen er sterk 
aan of Gilson nu ontslag zou 
nemen, op het ogenblik dat 
voor de ministeriële excellen
ties de verwachting open-
bloeit van 315.000 F pensioen 
per jaar... 

« BELGISCHE 

OPLOSSINGEN » 
Over de aktuele betwistin

gen met betrekking ïot' "cfl 
BRT, schrijft het jongste 
nummer van «De Gids op 
Maatschappelijk Gebied » 
(uitgegeven door ACV-ACW) 
volgende behartenswaardige 
dingen : 

«De betwistingen die er 
thans zijn, verrassen ons 
slechts in beperkte mate. Wij 
weten immers wat de organi
satie van de Belgische radio 
was, 30 jaar geleden. Het NIR 
is gestart met één beheer-
raad, waarin Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel op gelij
ke wijze vertegenwoordigd 
waren. Elk gewest telde drie 
vertegenwoordigers : een ka
tholiek, een socialist en een 
liberaal. Deze « Belgische » 
oplossing reserveerde dus 
voor de katholieke Vlamingen 
— toch een belangrijke groep 
In dit land — één vertegen
woordiger op negen. Andere 
belangrijke groepen, bv. de 
Waalse socialisten, waren er 
niet beter aan toe. Als men in 
de BSP-kringen last heeft 
met een beweging als de 
MPW, dan mag worden be
weerd dat een aantal Belgi
sche oplossingen, genre NIR, 
in dit land spanningen heb
gen opgeroepen, grote span-
nigen, waaronder nu gans de 
ijemeenschap te lijden heeft». 

Aan deze ondubbelzinnige 
veroordeling van « l'esprit 
beige » moeten wij niets toe
voegen. Of toch ? Waarom is 
de Gids niet volledig, en zegt 
ook niet dat de CVP-kringen 
last hebben met een bewe
ging als de Volksunie ? 

HET VONNIS 

De twaalf socialistische re
bellen die het aangedurfd 
hadden in de Kamer over de 
ordehandhaving een andere 
mening er op na te houden 
dan de rest van de partij en 
dan de bonzen van het on
feilbaar cenakel, hebben dus 
het vonnis horen uitspreken. 

Een blaam voor de prins
dommen j ken, de rebellen uit 

JLuik vqgr wie Jhet sanhedrin 
ü ê verzachtende omstandig
heid aanvaardde dat zij re
belleerden met het mes van 
hun vurige federatie in de 
rug. En acht weken uitslui
ting voor de vier overigen. 
Zodat voortaan kan gepara-

frazeerd worden : «he t Is 
geen schande buiten Luik ge
boren te worden, het is een 
ongeluk ». 

Niet allé twaalf zijn ten 
aanschijn van hun «rechters» 
even moedig gebleven. Er wa
ren er enkele die — met het 
oog op hun politieke carrière 
— niets beter vroegen dan 
platte broodjes te bakken 
beurtelings met de Luikse fe
deratie en met het par t i j -
sanhedrin. 

Er zijn er ook anderen, zo

als bijvoorbeeld Glinne. En 
het is hoogst naïef vanwege 
de BSP-leiding te denken o# 
te hopen, dat de acht weken 
«koekskes» iets zullen veran
deren aan de malaise in de 
BSP. 

«Il faut colier è. la masse », 
zegt Glinne. « Men moet kon-
takt hebben met de massa» . 
Het bewijs is nog steeds niet 
geleverd dat de officiële 
BSP vaster in de Waalse mas 
sa wortelt dan de hardnek-
kigen onder de rebellen. 

kijk 
in die doos! 

Verleden week vertelden 
we u, vriend lezer, dat zeer 
binnenkort op onze druk
kerij een nieuwe klisj eer
machine in al haar glim
mende efficiëntie wordt 
verwacht. 

We tellen thans af : nog 
enkele dagen en dan krijgt 
het elektronisch wonder 
zijn vaste plaats in de bat
terij van stalen monsters 
die elke week de tiendui
zenden exemplaren van dit 
blad op u en uw mede-le
zers afvuren. 

Op het eerste zicht heeft 
u daar niets mee te zien en 
is de komst van de machi
ne-ooievaar een gebeurte
nis die alleen maar de 
drukkerij-familie verheu
gen kan. 

Maar zo is het toch 
weer niet ! De klisjeer-ro-
bot is een groot verslinder 
van foto's. In enkele maan
den tij ds gaat hij een reu
ze-brok vreten van ons 
niet al te uitgebreid foto
archief. 

U kunt ons helpen, nu 
of nooit ! Ergens bij u 
thuis staat nog wel de één 

of andere doos vol foto's : 
kiekjes van Vlaamse land
schappen en monumenten, 
misschien wel het portret 
van de een of andere be
roemde Vlaming, zichten 
van havens of fabrieksbe-
drijven, een snapshot van 
een politieke gebeurtenis. 

Doe zoals de enkele le
zers die gevolg gaven aan 
onze eerste oproep, verle
den week : duik in die 
doos en stuur ons al wat 
u niet zo verschrikkelijk 
nauw aan het har t ligt. En 
desnoods ook de rest. 

Het hoeven heus geen 
kunstfoto's te zijn. Een 
fatsoenlijk kiekje leent 
zich vroeg of laat wel tot 
een fatsoenlijk klisjee. 

Uw beloning ? Geleide-
lijk-aan een beter ver
zorgd en fraaier geïllus
treerd weekblad, een week
blad dat het hem beter 
doet. Dat het hem beter 
doet voor uwe en onze 
zaak : de Vlaams-nationa-
le ! 

Inmiddels, dank aan wie 
het dadelijk deden. 

In afwezigheid van de officiële BSP-leiding vond vóór veertien 
dagen in het Brussels « Volkshuis» het kongres plaats van 
Vlaamse jong-socialisten. Dit kongres heeft in de Vlaamse 
pers heel wat weerklank gevonden en niet in het minst in de 
CV.P.-bladen. Deze weerklank is des te opvallender, omdat de 
Volksunie-initiatieven het doorgaans met heel wat minder 
moeten stellen. Het moet zijn dat de werking van de jong-
•ocialisten beter in het CVP-kraam te pas komt dan de akties 
san de Vlaams-nationale partij . 

Maar nu ter zake : dit kon
gres — waarover in ons blad 
van verleden week reeds werd 
gehandeld — leent zich uit
stekend tot enkele noodzake
lijke randbemerkingen. Het 
kongres heeft zich uitgespro
ken voor een dialoog met zo
wel de Walen als de Vlaamse 
katolieken, al scheen niet ie
dereen het met dit standpunt 
eens te zijn. Verder werd de 
nadruk gelegd op de noodza
kelijkheid, het officiële socia
lisme in Vlaanderen een meer 
volks-gebonden standpunt te 
doen innemen. Er werd voor 
Antwerpen een universiteit 
geëist; men vroeg de verne
derlandsing van ons bedrijfs
leven en nieuwe industrie 
voor Vlaanderen Men trok de 
aandacht op de Limburgse 
sociaal-ekonomische achter
stand en op het Westvlaams 
tekort aan ongeveer 50.000 
werkgelegenheden, de lage 
lonen aldaar en het ontoerei
kend technisch onderwijs in 
deze provincie. 

Dat alles doet simpatiek 
aan en het zijn zaken waar
over een Vlaams socialist zich 
beslist zal verheugen. Het so
cialisme kan in Vlaanderen 
inderdaad een Vlaamse her
doping gebruiken, want het 
sukses van de unitaire BSP-
politiek gaat bij do Vlaamse 
jongeren in sterk dalende 
lijn Op dit facet van de zaak 
werd door alle kommentato-
ren dan ook voldoende gewe
zen. 

Dat is echter een vaststel
ling vanuit socialistisch 
standpunt. Hoe het socialisme 
zich in Vlaanderen simpatiek 
kan maken is een zaak die 
uiteindelijk alleen belang 
heeft voor de toekomst van 
het Vlaamse socialisme zelf. 
Dat is echter niet de hoek van 
waaruit wij de dingen plegen 
te bekijken. Wat ons als 
Vlaams-nationalisten in de 
allereerste plaats interesseert 
is de vraag of een kongres als 
dit de Vlaamse zaak een stap 
dichter bij haar opio'' ' '^g 

DE VERKEERDE WEG 
brengt, een stap dichter bij 
de zelfbeschikking van het 
Vlaamse volk. En in dit pers-
pektief lijkt de weg van de 
jong-socialisten, spijtig ge
noeg, meer op een omweg dan 
op wat anders. De bekering 
van de officiële BSP is wel-
liswaar een zeer schone zaak, 
maar we vragen ons meer dan 
ooit af of de weg van de jong
socialisten en de weg van een 
blad als « Links » ons ooit een 
dergelijke bekering zal bren
gen. 

Naar onze mening is de in
geslagen weg gedoemd om 
regelrecht naar een misluk
king te leiden. Het heeft in
derdaad geen zin enig heil te 
verwachten van een beke
ringspoging die niet dreigt 
met het enige waaraan par 
tij-poli tiekers è, la Jos van 
Eynde belang hechten : de 
mogelijkheid bij de e.k. ver
kiezingen stemmen te verlie
zen. Want het is een vergis
sing te denken dat het de on
dervoorzitter van de BSP in 
enige mate interesseert óf 
zijn partij al dan niet een 
Vlaams tintje zou hebben, op 
voorwaarde dat het stemmen

aantal er niet door verandert. 
Het is een vergissing te den
ken dat het op Jos van Eynde 
indruk maakt op een kongres 
stoute taal te spreken, wan
neer hem bij herhaling de 
verzekering wordt gegeven 
dat men er in elk geval niet 
aan denkt de BSP-lidkaart 
binnen te sturen. Want zo 
verandert de houding van de 
BSP in Vlaamse aangelegen
heden zeker niet ! Waarom 
zou dit ook ? De massa is 
blijkbaar tevreden met wat 
de BSP doet en laat, en de 
ontevredenen blijven toch 
braafjes in de stal. 

De poging van de jong-so
cialisten om de BSP tot een 
Vlaamse bekering te dwingen 
zal een des te grotere mis
lukking worden, omdat nu 
reeds de hoeken zeer zorgvul
dig worden afgerond en er 
vlijtig over gewaakt wordt 
het kongres geen al te stoute 
taal te laten spreken. Men 
hoeft de rezoluties maar te 
lezen om te weten hoe zwaar 
de wenken van officiële zijde 
en de telefoontjes van de 
bonzen ook voor de jong-so
cialisten blijven wegen L 

Men gaat de wolven niet t e 
gemoet in schapevacht! Op 
de keper beschouwd is het 
kongres een versterking van 
de officiële BSP geworden, 
hoe simpatiek het initiatief 
ons voor de rest ook mag zijn. 
De vlaamsgezinde jongeren in 
de BSP hebben hun zegje ge
had, de logge partij-massa 
loopt geen gevaar aangevre
ten te worden en alles blijft 
dus ongeveer bij het oude. 
Het enige dat veranderde is 
dit : dat nu ook in de BSP de 
mogelijkheid bestaat «fla
mingant» te zijn en het dus 
(schijnbaar) geen zin heeft 
over te stappen naar een na 
tionalistische partij . De zo
veelste mogelijkheid voor 
vaandelvlucht! 

Uiteindelijk keert zulks 
zich tegen Vlaanderen ! In 
wezen is de opvatting 
« Vlaanderen eerst» de enige 
verdedigbare en de enige 
waarvan Vlaanderen enig heil 
mag verwachten. Het Is zoals 
Wim Jorissen vorige week 
schreef : «Onze ideeën zijn 
onstuitbaar. Omdat het de 
juiste zijn ». 

jvb 
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Het Bretoens nationalisme werd door de We< 
i<eIdo<M-log en zijn repressie-nasleep zwaar 
geslagen. De uitgebreide moordpartijen van 
1943-44, de ongenadige heksenjacht op al 
wie maar van ver verdacht scheen min of 
meer « autonomiste )> te denken, deden in dit 
oude Keltische gebied een soort vacuum ont
staan waarvan het Franse centralisme na
tuurlijk dankbaar gebruik maakte : nu zou 
men ééns en voor altijd de lastige Bretoenen 
tot brave franse staatsburgers herkneden ! 

ACADEMIC M KNNiS 

INSPECTION ACAO£MIQUe 
OU FINIST^RE 

•euWvard d« K*f««44M 
TH. KH» • 10-74 

l'lnspecteur d'Acodémie, 

A M'S.iaiayi: STTBms. 
Docteur en Këdecinet 

- CHATEAULIH.- (Sud-PinltUr») 

Doctflurt 

PLAGERIJEN IN BRETANJE 

J 'a l 1'honneur de vous accuser reception Je votre l e t t re dtt 
? mars courant c o n c e m ^ t la s c o l a n t é da vos snfants . 

A une question que Je lui avaie poséet M. Ie Minietre ds 1*B* 
ducation Nationale m'a répondu que l e s c e r t i f i c a t s de scolar i té doivent 
étre re lusës , l'enseignenent donné dans l e s f a n i l l e s devant étre dispenaA 
de t e l l e sorte qu ' i l puisae étre contr51é par l e s eervioes d'Inspeotion 
AcaKiiique (Lol du 28 mars 1682 modlfiée Ie 11 aoOt 1936, ar t i c l e 16) . 

Auz termes de ce t te réponeet i l s e t done évident que l*enaei« 
gnement doit ëtre dispense en franfais pour que Ie controle puisae ötre 
assure efficaceoent par l 'Inspecteur Primaire. 

I l ns me sera done plus possible de vous dëlivrer de e e r t l f l * 
cat de s c o l a r i t j , s i vous persistez k donnar l'enseisnenent en breton. 

Avec touB nee regrets , veu l l l ez agrëer, Docteur, l'ezpre«sl9A 
de Des sentiments distingués* 

l'ISSPECTEÜS D'AOADEMIE, 

^-V| /Ml*^-^ 

Het is allemaal anders uit
gevallen. Geleidelijk ont
waakte bij de koppige Bre
toenen het zelfstandigheids-
gevoel weer; er verschenen 
(vooreerst héél kulturele) 
tijdschriftjes; er kwamen 
weer jeugd-, volksdans-, kul
turele en andere groepen, in 
één woord : de Bretoense be
weging stak weer van wal. 
Onzeker eerst, tegenstrijdig en 
voor een buitenstaander zeer 
verward, maar toch : er was 
leven! Het officiële Frank
rijk trachtte alle tekenen van 
Bretoens bewustzijn of dood 
te zwijgen, of als « folkore » te 
klasseren. Jarenlang ging dit 
goed, vooral ook omdat de 
Bretoenen het hun tegenstre
vers gemakkelijk maakten; 
hun eeuwig getwist (waarbij 
de ruzietjes, die wij in onze 
eigen Vlaamse beweging ken
nen, in 't niet verzinken), hun 
manie om steeds maar nieuwe 
blaadjes uit te geven, gaven 
het Bretoens nationalisme 'n 
dilettantisch voorkomen : 
wel interessant maar bepaald 
niet indrukwekkend. 

Ook dat is dan toch weer 
anders uitgevallen. De laatste 
jaren wint de Bretoense be
weging aan ernst en gezag. 
Een groep als de MOB (Mou
vement pourl'Organisationde 
la Bretagne, iets in de aard 
van onze V.V.B.) die zich tot 

.klederdrachten in Breiz. 

alle Bretoens-voelende richt 
in en buiten alle partijen, 
tracht zich met betrekkelijk 
sukses als een volwaardig ge
sprekspartner te doen aan
vaarden door alle officiële in
stanties in Bretagne. De kul
turele aktie verlaat meer en 
meer het terrein van de lou
tere folklore. En het feit al
leen dat bv een letterkundig 
tijdschrift als « Al Liabb » dat 
volledig in het Bretoens ver

schijnt, sinds zowat 15 jaar 
om de twee maanden een af
levering brengt van minstens 
80 bladzijden, oorspronkelijk 
letterkundig werk (en meestal 
op verrassend hoog peil), be
wijst dat de Bretoense taal 
en letterkunde allesbehalve 
aan 't uitsterven is ! 

Naast al deze, op een gelei
delijke groei wijzende, feiten 
zijn meer bepaald de nationa
listen de taatste tijd in de ak-
tualiteit getreden; akualiteit 
die brutaal aantoont hoe wei
nig de Franse machthebbers 
zich om «rechten van de 
mens » en dergelijke frazen 
bekommeren, als het er.maar 
op aankomt het Franse jako-
binisme te behoeden ! ' ~ 

Er is het geval van dr Guy 
Etienne. Deze jonge genees
heer heeft een bekende kli
niek van zenuwziekten in 
Chateaulin (Finistère); daar
naast is hij in de Bretoense 
beweging zeer aktief, en on
der de schuilnaam Abanna 
staat hij als een der meest ta
lentvolle jongere dichters be
kend. Dr Etienne is vader 
van 5 kinderen, waarvan het 
oudste 7 jaar en het jongste 
pas enkele maanden is. 

Nu ligt Chateaulin in dat 
deel van Bretagne waar nog 
het meest Bretoens gesproken 
wordt. Dr Etienne vond het 

dan ook normaal, zijn kinde
ren een grondige kennis van 
de moedertaal te geven voor
dat met het aanleren van het 
Frans begonnen werd : daar
om is de enige huistaal het 
Bretoens en kennen de kinde
ren tot nu geen enkele ande
re taal. 

In Chateaulin bestaan ver
schillende scholen, vrije en 
officiële, maar in geen enkele 
wordt ook maar één uur les 

gegeven in de moedertaal : 
alles is er Frans en met de 
bekende Franse delikatesse 
worden in dergelijke streken 
bij voorkeur leerkrachten be
noemd die geen iota Bretoens 
kennen. Daarom besloot de 
dokter dat zijn kinderen thuis 
onderricht zouden ontvan
gen; de Franse wet laat dit 
toe op voorwaarde dat de 
« Services d'inspection d'Aca-
démie» regelmatig toezicht 
kunnen uitoefenen op het ge
geven onderwijs. 

nog niet eens verplicht zijn 
een onderwijsinstelling te be
zoeken. Ook mw Etienne had 
opeens geen recht meer op de 
« allocation pour salaire uni
que », 

Dr Etienne liet het daar na
tuurlijk niet bij en legde bij 
de departementele inspektie 
klacht neer; het antwoord dat 
hij ontving, drukkenwij hier
naast af : het is een meester
stukje van sof isme. 

Inderdaad, wat dient men 
uit de houding van de Franse 

Tijdens het schooljaar 61-
62 deed zich geen enkele 
moeilijkheid voor : de oudste 
zoon Gwihen werd dus thuis 
onderricht en het verslag van 
de inspekteur bevestigt dat 
het ontwikkelingspeil van het 
kind zelfs aanzienlijk boven 
het gemiddelde ligt. In sep
tember 1962 werd ook het 
oudste dochtertje Genovefa| 
schoolplichtig; het onderwijs 
werd eveneens thuis verstrekt 
en nog vóór einde 1963 met 
gunstig gevolg gekontroleerd. 

Toen besloot de administra
tie in te grijpen; omdat men 
op het onderricht zelf niets 
kon aanmerken, werd langs 
een omweg getracht de fami
lie Etienne tot « betere gevoe
lens » te brengen. Het wapen 
was gauw gevonden : de Na
tionale Kas voor Gezinsver
goedingen ! Deze kas keert 
enkel kinderbijslagen en 
« vergoeding voor moeder aan 
de haard » uit, indien regel
matige schoolattesten van de 
onderwijsplichtige kinderen 
kunnen voorgelegd worden. 
En vanaf januari 1963 kreeg 
het geziin Etienne opeens 
geen kinderbijslagen meer. 

Let wel i ée kinderbijslagen 
werden geschorst, zowel voor 
de schoolplichtige kinderen 
als voor de 3 jongste, die dus 

..de heiligen van Bretanje... 

overheden op te maken ? 
Vooreerst dat het ministerie 
onrechtstreeks toegeeft dat 
zijn eigen inspekteurs, waar
van het ambtsgebied in over
wegend keltisch-sprekende 
gebieden ligt, onbekwaam 
zijn onderwijs in de volkstaal 
te kontroleren. 

Verder dat, wanneer een fa
milie verkiest haar kinderen 
op te voeden in de taal van de 
streek zelf, de staat een zwa
re druk op haar uitoefent op
dat ze van dit fundamenteel 
recht zou afzien, door haar 
een deel van haar inkomen te 
ontnomen. In het geval van 
het gezin Etienne betekent 
het wegvallen der gezinsver
goedingen een inkomstenver-
Ijoc, v»»i r. <̂ •.- (franse!)' 
franii 

Tenslotte gaat het hier om 
een zaak, die ver de grenzen 
van één enkel gezin te bulten 
gaat : er werd, twee jaar na 

' elkaar, uitdrukkelijk erkend 
dat het gegeven onderwijs 
wettelijk volkomen In orde 

^ was, dat het op zeer hoog peil 
stond. En toch worden de kin
deren het slachtoffer; het 
gaat hier zonder enige twijfel 
om een diskriminatiemaatre-
gel, die rechtstreeks tegen de 
Verklaring der Rechten van 
de Mens indruist, met als eni
ge bedoeling, de Bretoense 
taal en kuituur te vernietigen 
door haar meest vooraan
staande verdedigers te ver
volgen. Dr Etienne is echter 
vastbesloten niet toe te ge
ven : « Quelles que soient les 
difficultés auxquelles nous 
sommes et serons en butte 
— schreef hij ons — nous 
sommes determines a défen-
dre nos droits jusqu'au bout >. 

Wij volgen van dichtbij da 
strijd die deze moedige Bre
toen tegen het Franse impe
rialisme aangebonden heeft 
en houden de lezers van « De 
Volksunie » op de hoogte. 

Roeland Raes 

9 juni 1963 

VIJFDE FEDERALE LANDDAG 

lUSTRUMlANDDiË 
ALLE V.U.-AFDELINGEN MOETEN THANS | 

REEDS DE NODIGE SCHIKKINGEN TREFFFN 

OM MET A L L E V.U.-LEDEN EN ONTELBARE . 

SIMPATIZANTEN NAAR DE LANDDAG TE 

KOMEN. 
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door de nederlanden 
Lange Waf^per, Osscha^i, 
Kleudde, nekkers &Ï 
meerminnen maken 
de Schelde onveilig. 

De geesten van de s t room zïjn ons ver t rouwd 
gemaakt , sinds onze (zes en tw^intig jaar ge
leden begonnen) kinderjaren. Vissers en 
lieden van de wate rkan t vertelden ervan 
wanneer wij bij hen zaten en verduldig 
wacht ten tot zij buit boven t rokken . Later 
hebben wij menigvuldige keer de Schelde be-
véiren en kennis gemaakt met de verhalen 
over Lange W a p p e r , de kleudde, de O s -
schaert, de meerminnen en de nekkers . 

de geesten 
de stroom 
• Klokkengelui 

Eeuwen geleden, lagen er in 
wat thans een tweeduizend 
hektaren grote woesternij 
van schorren en kreken is, in 
de polders van Saeftinge, rij
ke en welvarende dorpen. De 
legende vertelt dat de inwo
ners zo rijk waren dat z^ 
gouden stoepen voor hun 
deuren legden en de hoeven 
van hun paarden met zilver 
lieten beslaan. Ondanks de 
meerminnen die de bewoners 
kwamen aanmanen hun god
deloos leven te staken, bleven 
zij zich in weelde baden. Op 
een kerstnacht werd het ge
bied door een ontzettende 
stormvloed geteisterd en al
leen de kerk bleef in het wa
ter overeind. Men vertelt dat 
de puinen ervan thans nog 
bij zeer laag water boven ko
men en dat men in storm
nachten de klok van de ver
gane stad Namen kan horer 
luiden. Deze klok is niet de 
enige die in de Schelde ver
zonken is, ook te Eke en te 
Melden worden verhalen ge
hoord van beierende klokken 
die op de ene of andere wijze 
in de stroom terecht kwamen. 

• Lange W a p p e r 

Talrijke verhalen over \ 
tergeesten doen de ronde 
het gebied van de Zeeschel 
boven Antwerpen. Vissers 
vertellen van meerminnen 
die de schippers naar onstui
mig water tussen zandbanken 
lokken, van de kludde of dt 
kleudde die als 'n zware last 
op het lijf valt en de roer
ganger belet het schip in zijn 
juiste koers te houden. Te 
Doel ontmoet men de Os-
schaert op de Scheldedijken 
en in de schorren. Het is een 
grote zwarte man die een 
hond met zware halsketting 

Ran de vuist houdt. Lange 
Wapper is lange tijd de 
schrik van Antwerpen ge-
ru'eest. Hij huisde in kreken 
en vlieten langs de Schelde en 
pestte regelmatig de Sinjoren 
op de meest ongelooflijke wij
ze. Op zekere dag deed hij de 
dansers in een gore dans
zaal op de vlucht slaan door 
plotseling binnen te komen 
met ketens. Bij iedere stap 
die hij zette trapte hij met 
zijn gloeiende poten dwars 
door de vloer; vandaar het 
onde Antwerpse liedje : 

En elke trap die hij dee 
ivas een gat in den plancher 

li Koehuiden 
Sen andere frats van Lange 
Wapper bestond in de omto
vering van zijn (niet bijzon
der aantrekkelijke) persoon 
in een jong meisje. Op zekere 
dag nam hij de gedaante aan 
ran een dergelijk wicht dat 
aiet minder dan vier vrijers 
had. Lange Wapper liet de 
vrijers achtereenvolgens ver
schillende « bewijzen •» van 
bun liefde geven : de eerste 
moest zich naar het Lieve 
Vrouwekerkhof l?egeven en 
daar twee uren op een kruis 
gaan zitten De tweede moest 
vervolgens in een doodskist 
onder het kruis gaan liggen 
terwijl de derde zich even
eens ter plaatse diende te be
geven en driemaal op de 
loodsldst kloppen. De vierde 
iaarentegen diende driemaal 
met een keten rond de plaats 
van het onheil te wandelen. 
De geschiedenis eindigt met 
de dood van alle betrokkenen 
die allemaal omkwamen van
wege de opgelopen verschrik
kingen. Lange Wapper moet 
toch ook goede daden gesteld 
hebben want toen men des
tijds de O.L. Vrouwetoren be
gon te bouwen kreeg men de 
bouwput niet drooggelegd, 's 

Nachts verscheen de water
geest — althans volgens de 
legende — bij Appelmans en 
gaf hem de raad koehuiden 
op de bodem te leggen. Dit 
gebeurde en men kon begin
nen te bouwen. 

• Kludde 
Zwerft de Kludde voorna

melijk rond op de Scheldedij
ken bedekt met een zwart 
hondsvel en een zware keten 
om de hals, dan kan hij ook 
dierengedaanten aannemen. 
Een palingvisser vertelde ons 
voor enkele jaren een schrik
wekkende gebeurtenis die h i j 
zelf meegemaakt had toen hij 
op een nevelige maannacht 
in zijn boot op de Schelde lag. 
Plotseling brak achter hem 
het bladstille wateropper
vlak open en er verscheen 
een vieze klauw die zijn boot 
aan het kantelen trachtte te 
brengen. Met een vlug gebaar 
sloeg de man met zijn roei-
spaan naar de verschijning. 
Twee vingers bleven op de 
achtersteven liggen. Een 
tweede slag met het zware 
spaan en het afschuwelijke 
vissenhoofd van het monster 
werd gekloven... Als een be
zetene roeiend slaagde de vis
ser erin terug aan wal te ko
men. Een paar dagen later 
spoelde het lijk aan van een 
vrouw die als heks bekend 
stond... 

Een meer vreedzaam ver
haal is dat van de heilige 
Amelberga die te Temse ver
eerd wordt en die aan vervol
gingen ontsnapte door de 
Schelde over te steken op de 
rug van een reusachtige steur. 
Thans nog kan men — al
thans zo men de vertellingen 
wil geloven — op bijzondere 
feestdagen een grote steur in 
de Schelde voor Temse op
merken... Ook de beneden-
schelde stroomt door streken 

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

v/aar allerlei verhalen over 
watergeesten de ronde doen. 
Men kan er de nikkers of 
nekkers ontmoeten, de water-
duivel of de heksen die op de 
dijken dansen, zodanig zelfs 
dat 's morgens de kale plek
ken te zien zijn op de plaat
sen waar zij hun sabbat heb
ben gevierd. Te Overmere 
spreekt men over de Hellewa-
gen die daar de buurt onvei
lig maakt en op gezette tijden 
verschijnt. Verderop is er de 
waterwolf, die vooral kinde
ren naar de dieperik t racht te 
sleuren, of de brandende 
schipper die met zijn onheils-
boot de stroom afvaart... 

Te Hamme heeft men lange 
tijd een ongelooflijk groot 
been bewaard dat afkomstig 

moet zijn van een in vroeger 
eeuwen aldaar verblijvende 
waterreus. 

Te Berendrecht is het ge
loof aan waterspoken nog niet 
volledig uitgestorven, al thans 
niet bij de ouderen, want 
toen vóór enkele jaren een. 
boerenknecht, bleek als een 
dode met zijn gespan uit de 
polder kwam gevlucht, waar 
hij op de loop was gegaan 
voor een uit een poel opda
gende waterduivel, hebben 
talrijke mensen die op een 
eenzame plaats in de polder 
woonden, 's avonds zeer 
vroegtijdig de deur gesloten 
en de pook of de riek klaarge
zet. Om op alles voorbereid te 
zijn... 

S.D.L. 

De golven breken op de wering van de Schelde-dijken. Hun 
— bij stormweer — naargeestig gebrom, moet veel bijgedra
gen hebben in het ontstaan van allerlei verhalen over water
geesten. Trouwens wordt de bovenschelde « Hont» geheten» 
wegens het geblaf dat de golven daar voortbrengen... 
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Hijdende over 3e E-drïe, SborEeen Keï Z o e t e 
l and van W a a s , kan m e n dezer dagen op een 
gegeven ogenblik en op verschil lende plaatsen 
waar hogergenoemde baan door de gemeen te 
Melsele loopt, enkele manshoge ka r tonnen 
aardbeien aantreffen onder de spandoekslo
gan : « Melsele : aardbeifeesten ». Inderdaad 
hier is men volop in de aardbeienstreek en 
van 31 mei tot 10 juni worden er dit jaar in 
de voornaamste gemeente van dit gewest 
feesten ingericht met 3e aardbei als 
onde rwerp . 

in het land van Waas 

iaag-bij-oe-grondse Bessen 

Sinds 1919 houdt men zich 
in het Waasland, en dan 
vooral in Melsele, op grote 
schaal bezig met de Icweek 
van aardbeien. Immers, het 
was in dat jaar dat Dr Smet 
deze teelt ingang deed vin
den bij de landbouwers van 
de streek en daarmee de 
grondslag legde van een kui
tuur die thans een bestaan 
verschaft aan talrijke inge-

is in Beveren, Vraséne, Zwijn-
drecht en Kruibeke, zij het in 
mindere mate dan in het 
eerstgenoemde dorp. 

• Super-beziën 
Aardbeien zijn doorbloeien

de planten, dat wil zeggen : 
men kan er gedurende ver
schillende jaren van oogsten 
zonder verplanting. Evenwel 

anders twintig of vijf en 
twintig nodig zijn. Dat er een 
groot verlies uit voortvloeide 
kan men wel begrijpen wan
neer men bovendien weet dat 
men op nieuwjaar met de ver
warming begonnen is en pas 
vier weken geleden met de 
pluk van de eerst beien kon 
aanvangen waar men op an
dere jaren, begin mei volop 
plukt van de planten onder 

sel dient vervoerd te worden 
in plaats van op Deurne te 
kunnen verscheept worden 
met bestemming Londen, 

• Aardbei-feesten 
Sind 1954 heeft Melsele 

grote feestelijkheden ter ere 
van de aardbei ingericht. Het 
gebeuren groeide uit een ge
bruik van de planters en tuin-
lieden die een kistje met 
vruchten gingen offeren aan 
Onze Lieve Vrouw van Gaver-
land (een Waas' bedevaart
oord). Dit werd later uitge
breid en er ontstond een 
grootse tentoonstelling naast 
een aardbeiénstoet. Ook dit 
jaar vinden te Melsele van 31 
mei tot 10 juni deze feesten 
plaats. Dit gaat gepaard aan 
een verkiezing van de aard
bei-prinses, een feestelijke 
boogschieting, kunstkoncer-
ten en muzikale optochten, 
de reeds hogergenoemde ten
toonstelling van de plaatse
lijke « hoveniersgilde », naast 

het optreden van verscnnien-
de grote orkesten die de fees
telijkheden dienen te onder
strepen. 

Beg:rijpelijkerwijze worden 
bezoekers in de gelegenheid 
gesteld te proeven van de 
voortbrengsten der Waasse 
aardbeikwekers, hoewel er 
voor gevreesd wordt dat —• 
gezien het slechte weer — 
dit jaar de hoorn van de over. 
vloed niet zal uitgestort wor
den te Melsele... S.D.L. 

• Aardbei-Tent jes 

Zoals dat het geval is met 
bloemen of druiven, wor
den aardbeien ook langs de 
weg verkocht. Tientallen 
tentjes verschijnen dan 
ten gerieve van de automo
bilisten. En er wordt goede 
waar aangeboden, want 'n 
strenge kontrole wordt ge
houden om na te gaan of 
wel «waar naar geld» 
wordt geleverd. 

zetenen en Melsele met om
liggende tot een der voor
naamste centra van het land 
maakte. 

De aardbezie is een vrucht 
die enerzijds uit Europa zelf 
s tamt en sinds de middeleeu
wen verkregen werd door de 
veredeling van de bos- of 
woudbezién die in het wild 
groeiden. Anderzijds werden 
er ook soorten ingevoerd uit 
Amerika, zo onder meer uit 
Virginia (overgebracht in 
1620) en ook uit Chili (inge
voerd in 1712). Wilde aard
beien treft men in Vlaande
ren nagenoeg niet meer aan 
tenzij in sommige delen van 
de Kempen. 

• W a a s s e nijverheid 
In ons land worden jaar

lijks 810 hektaren aardbeien 
in open lucht bewerkt. Twee
honderd vijftig duizend m2 
onder verwarmde serren, 
dienen hierbij gerekend te 
worden evenals ruim 9 hek
taren voor het winnen van 
jonge scheuten. In Melsele al
leen reeds zijn er niet minder 
dan 400.000 eenruiters. ledere 
eenruiter heeft een opper
vlakte van één vierkante me
ter, zi.1 vormen het zogenaam
de « platglas », de laag bij de 
grondse en niet verwarmde 
broeikassen. Deze kassen le
veren te Melsele ruim een 
half miljoen kilo aardbeien, 
die op de markt komen vóór 't 
eigenlijke seizoen dat pas be
gint wanneer de vruchten in 
volle grond rijp zijn. Gedu
rende dit hoogseizoen dat na
genoeg vier weken duurt, 
worden er op de veiling van 
't Waasland dagelijks tussen 
de vijftig en de zestigduizend 
kilo aardbeiëen geleverd. De 
teelt ervan is een echte Waas
se nijverheid geworden die 
bulten Melsele ook gevestigd 

leve de aardbeien! 
gaat de opbrengst na verloop 
van tijd minderen en geraakt 
de plant uitgeput. Men ver
krijgt dan nieuwe struikj es 
door de okselscheuten van de 
aardbeien over te planten. 
Verschillende soorten werden 
gewonnen door zaadwinning. 
Zo verkreeg men uit de bos-
bessen een soort die zeer veel 
opbracht en die ook witte of 
rode vruchten gaf. Uit de wil
de planten die afkomstig wa
ren uit de Alpen wist men e-
veneens kultuurvruchten voort 
brengen die een bijna zwart-
rode kleur hadden. De groot
ste aarbeien werden evenwel 
verkregen door het verplan-
ten van Amerikaanse soorten. 
Vlaanderen moet echter niet 
onderdoen voor de Yankees 
want een kweker die wij be
zochten wist eens een vrucht 
van zeventig gram te winnen 
met de soort die de « roem 
van Vlaanderen» genoemd 
wordt! 

• As t ronomische prijzen 
Te Melsele begint men 

reeds in volle winter met de 
kweek van de gegeerde bes
sen. In de serren wordt er 
dan duchtig gestookt. Dit 
jaar hebben ook de aardbei
kwekers enorme bedragen 
moeten besteden voor de ver
warming van hun serren. Een 
kweker die tweeduizend m2 
serren heeft, vertelde ons dat 
hij deze keer veertig ton ko
len verstookt heeft waar er 

koud glas en men vóór twee 
jaar rond deze tijd volop 
aardbeien uit volle veld had. 
Men begrijpt dan ook licht 
dat de eerste aardbeien 
enorm duur zijn : de kwekers 
zelf krijgen zowat 160 F per 
kilo voor de « verwarmde » 
vruchten. Wie echter de 
moeite doet eens rond te k i j 
ken in de eksklusieve winkels 
van de steden, zal bemerken 
dat er astronomische prijzen 
gevraagd worden voor enkele 
aardbeien. Een kistje met ne
gen vruchten kan gemakke
lijk 150 F kosten, waar de 
kwekers van een goede voort-
brengst spreken als er 32 bes
sen in één kilo gaan. 

• Pe r vliegtuig 

naar Londen . 

Ook deze Vlaamse voort-
brengst (buiten het Waas
land is ook het Payottenland 
een voortbrenger van aard
beien) wordt in het buiten
land gewaardeerd. Via de 
Waasse veiling gaan speciaal-
verpakte kistjes naar Duits
land en Nederland. Per vlieg
tuig worden verzendingen ge
daan naar Londen. De kwe
kers doen hun uiterste best 
om door het leveren van goe
de vruchten deze uitvoer te 
bevorderen. Het is daarom 
wel heel triestig te bedenken 
dat de waar die bestemd is 
voor Londen eerst naar Brus-

Binnen kort zijn de aardbeien weer bes t ! Dergelijke tafereel
tjes zijn dan niet zeldzaam in het « Zoete land van Waas » ! 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KUUTÜUR 

Ik las onlangs, zei de dichter, in de (( Stan
daard » een brief van een lezer. 
Daarin werd verwezen naar een artikel in 
n Neerlandia », het b lad van het Algemeen 
Nederlands Verbond. In het betreffende ar
tikel werd van leer getrokken tegen wat reen 
H allerlei Dietse beweginkjes » noemde, om
dat zij zogezegd de werking van het A . N . V . 
in het gedrang zouden brengen. Men sprak 
daarbij van «allerlei Dietse doctrines ». Daar
tegenover plaatste men de noodzaak tot co
ördinatie der algemeen-Nec'e^landse werking, 
op een zo breed-mogelijk vlak. 

— Er Is Inderdaad een 
verandering in het A.N.V. te 
bespeuren en meer en meer 
wordt de klemtoon gelegd op 
het rekening houden met 
hetgeen men als de « feite
lijke toestanden » en als de 
« realiteit » beschouwt. 

Denk aan de rede van Geyl 
op de IJzerbedevaart, aan de 
voordrachten van Dr, A. 
Willemsen... 

— Goed en wel, maar wat 
beschouwt men als « reali
teit » ? De huidige Belgische 
eenheidsstaat en de unitaire 
partijen ? De officiële Bene
lux-organismen ? 

— Het moet toch mogelijk 
zijn met de huidige commis
sies, akkoorden enz. tot een 
bredere en diepere kulturele 
samenwerking te komen ? 

— Neen. Zolang het bij de 
officiële organismen blijft, 
is er geen vooruitgang mo
gelijk. Wij gaan dan dezelf
de weg op als de Europese 
organisa,ties : een geweldige 
koepel, een bovenbouw die er 
van buitenaf groot en sterk 
uitziet — maar waaronder 
niets xeeft, omdat er geen 
ziel en geen geest aanwezig 
is. 

— Er zijn toch een aantal 
activiteiten die wel in Groot-
nederlandse zin werken, on
der officiële bescherming ? 
Uitwisselingen, literatuur
prijzen, opstelprijskampen 
voor de jeugd... 

— Het zou allemaal zo 
mooi zijn. als er een werke
lijke wil tot éénwording ach
ter stak. Maar vergeet dit 
ene niet: het officiële België 
— en dus ook de officiële Be
nelux (want van Nederland 
heeft Vlaanderen officieel in 
dit verband niets te ver
wachten) hebben geen echte 
belangstelling voor de Ne

derlandse kuituur in Vlaan
deren. In plaats van onze Ne
derlandse strijdvaardigheid 
te versterken en er het schild 
en wapen voor te worden, 
heeft Benelux ons, en dit 
met de medewerking van 
hen die onze natuurlijke 
bondgenoten zijn, in de hoek 
geduwd. Dat een artikel a's 
dat van « Neerlandia » op dit 
ogenblik kan verschijnen, is 
reeds een veeg teken : nien 
legt zich neer bij een « rea
liteit » die in feite een be
stendiging betekent van on
ze minderwaardigheidsposi
tie. 

— Zo\i de toestand volgens 
jou beter zijn indien er geen 
officiële kontakten waren ? 

— Misschien niet beter — 
maar zuiverder en eerlijker. 
Want van een België zoals 
het nu waait en draait heb
ben wij niets te verwachten. 
En ook Nederland heeft, kul-
tureel gezien, niets te ver
wachten van een staat die 
op zijn eigen grondgebied al 
wat naar Nederlandse kul-
tuurontplooiing en ontwik
keling leidt, ofwel onmoge
lijk maakt ofwel saboteert. 
Wat heeft België gedaan met 
de Nederlandse kuituur, met 
het Nederlands onderwijs, 
met de Nederlandse taal te 
Brussel ? Zijn de toestanden 
die daar bestaan geen kaak
slag voor al wie Nederlander 
i s ? 

Wil men dan dit als rea
liteit erkennen en wil men 
zulk een partner tot bond
genoot in strijd « op zo breed 
mogelijke basis » voor een 
algemeen - Nederlandse wer
king ? Met een partner die 
de kaarten reeds voor het 
spel heeft vervalst, valt er 
niet te spelen ! 

gesprek met 

Daarom is elke officiële 
Belgische medewerking op 
dit gebied reeds bij voorbaat 
ver-iacht. De enige realiteit 
— en dit geldt zogoed voor 
elke Vlaamse aktie als voor 
de aktie van het A.N V. — is 
deze : dat de huidige struk-
tuur van de staat een belem
mering is voor elk vrij en 
ongehinderd Nederlands le
ven. Pas als deze kloof over
brugd is, als de wettelijkheid 
ook met de werkelijkheid 
overeenstemt, kan ook het 
officiële de eenheid mee 
verwezenlijken. 

— Meen je, dat de V.a-
mingen die binnen het offi
ciële kader aan Groot-ne-
derlandse werking doen, dus 
in feite maar schijn-werk 
doen ? 

— Ik waardeer hun grooc-
nederlandse overtuiging. 
Maar het feit zelf dat de 
staat een remmende invloed 
uitoefent maakt me sceptisch 
omtrent de resultaten. Trou
wens, er zijn nog onlangs 
duidelijke tekenen geweest 
van de ongewijzigde Belgi
sche houding tegenover ie
dereen — Vlaming of Neder
lander — die, zonder offi
ciële machtiging of censuur, 
de Nederlandse eenheidsge
dachte op kultureel vi"' 
durft verdedigen 

Dr. Willemsen zou dit mo. 
ten weten. Ook de inmen
ging van de Belgische am
bassadeur in grootneder-
landse aangelegenheden — 
nog wel in Nederland zelf — 
is symptomatisch voor de 
« goede wil » der officiëlen. 

-— Hoe zie jij dan de te 
volgen weg ? 

— We moeten zowel in 
Noord als in Zuid tegenover 

Drie belangrijke historische dokumenten f 

S O R ' M S Een leven van liefde en trouw. Biografie evenals celnota's, 

verdedigingsrede, brieven en dagboekfragmenten van Dr Borms zelf. 

B R O U N S THEO Biografie, gevangenisdagboek, politiek testa

ment en laatste brieven. 

H A M S U N KNUT «Langs overwoekerde paden». De Nobelprijs

winnaar schreef hier het verbijsterend verhaal van zijn gevangenschs.^ 

wegens incivisme. 
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de jonge dichter 

het officiële Beneluxgedoe, 
dat veel met zaken en zeer 
weinig met kuituur te maken 
heeft, de Dietse conceptie 
doen doordringen — ook te
gen al de « realisten » der 
unitaire partijen die aan de 
top nooit Nederlands waren 
en het nooit zullen zijn. Wie 
op hun goede wil of hun be
kering rekent, 's geen rea-
li=ït — maar een dagdromer. 

Daarom is de aktie der 
Dietse groeperingen te ver
dedigen. 

Tegenover de onverschilli

ge en vaak zelfs vijandige 
houding der Benelux - ven
nootschap moeten wij de idee 
stellen der Dietse gemeen
schap. Intussen dient men 
er tevens rekening mede te 
houden dat de enige weg tot 
een werkelijke gemeenschap 
van Noord en Zuid loopt over 
een vernieuwing der .«taats-
£truktuur en een opruiming 
van het anti-nederlands uni
tarisme. Er is dus maar één 
weg die Noord en Zuid ver
binden kan; deze weg heet : 
federalisme. 

Steentjes voor 

ons taaigebouw 

AFRIKAANS ALS mSPIRATIEBRON (2) 

ZoaU Ufe-^-euftirm^smij^ zagër{f is « LVCHTWAARDm » 
een nieuweling « die erin komt ». Terloops merkten we op dal 
voor één bepaald type van HOSTESS (spreek uit : hoowstis) 
we vanouds een inheemse naam kennen : op schepen hebben 
we steeds HOFMEESTERESSEN gekend. Nu is er geen Sezwaar 
tegen een veralgemening van die benaming tot lucht-, en 
spoorhostessen, doch het woord leent zich moeilijk tot samen
stellingen van het type lucht-, spoor-, reiswaardin enz. 

Wat echter gedaan met FAIR-HOSTESS ? Ondanks het 
sukses van die dametjes op de wereldtentoonstelling, worden 
ze (voorlopig nog ?) in onze woordenboeken genegeerd. Noch
tans bestaan ze in levende en tastbare vorm. Ze moeien dus 
ook een naam krijgen, maar opgelet, « foorwaardin » zou hen 
tot een verwerpelijk dialektisme maken. FOOR is een gewes
telijk woord dat nu eens voor kermis, dan weer voor handels
beurs wordt gebruikt. 

Daar een fair-hostess op tentoonstellingen en zgn. 
« beurzen » zoals textielbeurzen of boekenbeurzen te zien is, 
zouden we ze wel BEURSWAARDINNETJES kunnen noemen. 
De bezwaren hiertegen zullen vooral van hen komen die niet 
voldoende vertrouwd zijn met het gebruik van BEURS voor 
wat in het Belgisch verkeerdelijk « SALON » wordt genoemd 
(uitvinderssalon !, salon van de Vlaamse humor !), terwijl 
bi] diezelfden « de beurs » het beursgebouw of de beursdag 
betekent. Wie bij het horen van beurswaardin of beursartikel 
e d. deze woorden in de eerste plaats associeert met het beurs
gebouw, mag van zichzelf zeggen dat er met z'n taalgevoel 
irts niet in de haak is. 

I.<n andere kaiegoiie n AARDINNETJES zijn de vriende-
\e dames die ons bij het betreden van de lokettenzaal in 

een bank of de hal van een handelshuis tegemoetsnellen om 
ons hun diensten aan te bieden. Van BANKWAARDIN, beant
woordend aan « bank-hostess », gewaagden u'r reeds. 

Als algemene term zou m.i. n\LW'iARlJl\ aanbeveling 
I i'rdienen. Immers, de ruime cenlralezaal in een groot gebouw 
heet in het Nederlands hal of ontvangsthal en niet hall, even
min als ruime vestibule in een appartementsgebouw op z'n 
Engels wordt geschreven of uitgesproken. De Fransen 
gebruiken hiervoor graag het Engels woord, dat ze « ooi » 
uitspreken, doch wij beschikken over het eigen woord HAL dal 
we sinds de oertijden met het Engels gemeen hebben. 

HALWAARDIN, BA^KWAARDI^, BEURSV\ AARDIN, en net 
zoveel andere als je maar wil, zijn woorden die voor zichzelf 
spreken. Eigenlijk maken we hier slechts gebruik van een voor 
onze taal typische mogelijkheid om nieuwe woorden te 
vormen : uitgaande van luchtwaardin, dat we als een aan
vaarde term beschouwen, komen we tot spoor-, beurs-, post-
waardin enz., net zoals we zonder aarzelen van een garagepoort 
spreken, hoewel in het woordenboek alleen stads- en schuur-
poort vermeld staan. 

009/25-5-63 II.J. Bouwman. 



PERSsmOBl 

r Nederlands 
in het 

Vlaams bedrijf 

Frans 
in de Leuvense 

Acapsul 

Terwijl Cooper in zijn capsule de 
hemelen ging verkennen en de 
aandacht van de wereld trok, wron
gen de Waalse acapsullen te Leu
ven zich ook dik in het nieuws 
met hun eisen voor een Fransta
lig schoolnet te Iicuven. 

De Vlaamse tegenreaktie veroor-
maakte niet alleen vallende scher
ven maar dreigt die Waalse hoog
vlieger te doen uiteenspatten in 
een gesmoorde knal De heer Cap-
puyns met zijn ophefmakende re
de voor het Vlaams Ekouomisch 
Verbond kwam als een meteoor 
aan de sterrenhemel van de Bel
gische aktualiteit met reakties die 
duidelijk tonen dat de grenzen in 
die persreakties steeds meer vol-
grens de Waalsi-Vlaamse verhou
ding komen te liggen. 

1/blksmacht 
Het blad van het A.C.W. noemt 

de rede van voorzitter Cappuyns 
van het V.E.V. de belangrijkste 
gebeurtenis op Vlaams en sociaal 
gebied van die voorbije week. Het 
citeert zijn rede uitvoerig. 

« Tot slot waarschuwde de h. 
Cappuyns tegen de onduldbare mi-
norlsatie van onze taal in natio
nale raden, colleges en comités. 
« In het openbaar wordt de twee
taligheid geëerbiedigd, maar ach
ter gesloten deuren spreekt men 
Frans. Op de duur, aldus de heer 
Cappuyns, zal men om in deze ra
den te zetelen niet de meest be
kwame Vlamingen uitkiezen, maar 
die welke het best Frans spreken. 
Dit Is bedrog ten opzichte van de 
jonge Vlaamse generatie voor de

welke wij onderwijs in 't Neder
lands hebben geëist. 

Deze citaten zijn in de mond 
van een onzer belangrijkste be
drijfsleiders, de nieuwe klank, 
waarop wij sedert jaren wachten. 
De h. Cappuyns heeft heraange-
knoopt bij de geest van de grote 
Vlaming die het V.E.V. stichtte, 
wijlen Lieven Gevavert. De gezag
hebbende stem van de heer Cap
puyns zaa vele Vlamingen een hart 
onder de riem steken. En de ver
antwoordelijken in dit land zou
den er goed aan doen zijn wijae 
raadgevingen niet in de wind te 
slaan ! » 

La Wallonië 
Verwijt Cappuyns zich met «het 

demagogisch thema van de verne
derlandsing van het bedrijfseven» 
te hebben bezig gehouden. Hun 
reaktie leek fel op die van de Li
bre, die twee dagen daarvoor de 
heer Cappuyns was te iijf gegaan. 

Him verkeerd voorstellen en mi
nimaliseren van het probleem be
wijst dat die jongens van La Wal
lonië best zouden nederlands le
ren om langs de pers de Vlaamse 
toestanden te leren kennen en 
niet langs de Libre of Soir. 

« Dit patronaat werd steeds be-
kampt door de Vlaamse arbeiders
klasse, omdat het patronaal was, 
— een patronaat wreed en machia
vellistisch dat door vader Anseele 
met de pittoreske naam « Cartou
che en Compagnie » werd aange
duid. Maar M. Cappuyns valt dit 
patronaat aan, niet omdat het 
patronaat is, maar omdat een 
franssprekend patronaat is. 

Men zal het nochtans aan nie
mand kunnen wijsmaken dat de 
g'-ote ondememingen in Vaande
ren gevestigd, op zulke manier het 
Vlaams uit hun inwendige admi
nistratie bannen dat het onmoge
lijk is voor een volksjongen om er 
« door te dringen ». Zo zal men 
ons ook niet overtuigen van de 
noodzaak voor deze grote firmas 
om de banvloek te werpen op ie
dere andere taal dan het Vlaama 
Dat zou hen veroordelen zich af 
te snijden van hun hinterland en 
van hun buitenlandse afzetgebie
den. » 

Wij kunnen de persjongens die 
dit schreven alleen aanraden in de 

firma van dhr Cappuyns eens te 
gaain zien hoe het zit met dat 
doordringen en afsnijden. Frans
talige gidsen op aanvraag. 

DE GA 2? ET 
Gaat nog verder dan de heer 

Cappuyns in het aftakelen van 
die verfransende kapitadsten. 

« Dhr Cappuyns maakt terecht 
het proces van de verfranste bour
geoisie. Zijn rekwisitoor kan in al
le opzichten worden bijgetreden. 
Maar het was niet helemaal vo le
dig. Ondanks sommige verandeirin-
gen is het immers nog altijd zo 
dat de ekonomlsche politiek in ons 
land nog grotendeels in fimktie 
staat van de bestaande machten: 
de macht van financiële groepen, 
de macht van ekonomlsche belan
gen wier invloed tot in het parle
ment voelbaar is. Wij hebben dit 
terdege ervaren naar aanleiding 
van bepaalde gebeurtenissen. Den
ken wij bijv. aan de verdeUng van 
de Marshall-gelden, de toekermlng 
van de goedkope E.G.K.S.-kredxe-
ten, de Waalse kolenmijnen en 
andere zaken van die aard. De in
vloed van onze i^xlementairen was 
nihl . Poogden zij trouwens wel 
enige Invloed uit te oefenen? 
Meestal niet vertrouwd met de 
grote ekonomlsche en financiële 
problemen, waren zij wellicht het 
slachtoffer van hun onwetend
heid. » 

De Waa'se studenten eindigen 
hTm motie met een bedreiging, 
die in sommige kringen als een 
afdreiging zal kUnken : Indien de 
verantwoordelijken te laf zijn om 
die eisen in te willigen, dan zai 
de Franstalige afdeling Leuven 
moeten verlaten. » 

0>ê'eh^2JSiJpimi& 
Hoofdredakteur Marcel Beyn-

ders, die indertijd mee de strijd 
heeft gestreden te Leuven voor de 
vernederlandsing van de leergan
gen, blijft even radikaal tegen de 
francofone arrogantie. 

« Dat de Vlammgen in de 
Vlaamse stad Leuven nog een 
franstalige afde'ing tolereren aan 
de imiversi'teit is reeds een bOijk 
van grootmoedigheid (wij zeggen 
dit met alle respect voor de ker
kelijke overheid, want die moet 
immers ook rekening nouden met 
de eentaligheid van VHaanderein, 
zoals zij het altijd gedaan heeft 
met de eentaUgheid van Wal'o-
niëj. De Acapsul-isten zouden dat 
moeten waarderen, zij doen het 
echter niet, zij houden mordicus 
aan hun kaste-voordelen en willen 
die zelf nog tütbreiden Dat gaat 
natuxu-lijk niet op. De Vlamingen 
zijn reeds te lang grootmoedig ge
weest — of moeten wij het lank-
"loedigheid noemen. Zij hebben 

• - spiegel 

NA DE BENDE VAN CARTOUCHE 
DE BENDE VAN CAPPUYNS 

(LA WALLONIË)" 

Antwerpse itnmobiiiëngroep 
zoekt als herbelegging 

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

Aanbiedins^en onder letters S.V. aan redaktie «Volksunie» 
die doorzendt 

Le Peuple 
Dat het niet alleen de fransta

lige bourgeoisie is die niets snapt 
van de nieuwe evoluties die nlch 
in Vlaanderen voltrekken, toont 
ook de reaktie van de verburger
lijkte franstalige socialisten romd 
enkele recente gebeurtenissen. 
Kleinerender kan het moeiUjk. 

« Vijdag g a v ^ de Vlaamse stu
denten te Leuven de maat van 
hun opvoeding in de st<raten van 
de oude Brabantse stad. 

Zondag « marsjeerden » de fa-
minganten van Gent naar Zelzate 
met de kreet « Vervlaanislng van 
de ondernemingen ». 

Voor het Vlaams Ekonomisch 
Verbond kloeg een zekere Cap
puyns de franstalige Industrie'en 
en handelaa'-s in Vlaanderen aan. 

Ondertussen woonden talrijke 
Vlaamse politieke personaliteiten 
het 4de wereldkongres van gastro
nomie bij te Gent... In gezelschap 
van Fransen. Wel bevatte het me
nu Vlaamse asperges waterzooi, 
kaas (Hollandse) en een ijspud-
ding « Jacob van Artevelde ». 

Dit stond niet op de moppen-
bladzijde. 

Standaard 
Weigert ieder gesprek op bazis 

van de eisen van de Walen te 
Leuven. 

« Wie geneigd zou zijn om de 
ai'gumenten van de Acapsui en 
van de Franstalige studenten te 
ontmoeten, wordt daarvan weer
houden door de enormiteit van de 
stelling, waarop gans hun betoog 
steunt : De FranstaUge gemeen
schap te Leuven moet worden uit
gebouwd tot een volledig autonome 
entiteit, die geheel los staat van 
de « contexte regional ». Hoe wil 
men zo iets als basis van onder
handelingen nemen De Walen 
eisen expliciet dat de universiteit 
aan de taalwet zou omsnappen; 
het rijk moet afzonderlijke open
bare diensten voor de Walen op
richten; ten gerieve van de Frans-
taügcn moeten er scholen van het 

andere taairegime konen. 

er nooit enige dank of waardering 
voor terugbetaald gekregen. 

De enigmogelijke gevo gtrekking 
voor de Vlamingen is dan maar 
onverbiddelijk te worden, op geen 
enkel punt meer toe te geven en 
hun recht, htm voUe recht niet 
meer te eisen, maap te nemen. De 
Leuvense neo-protestanten zullen 
hier vrede moeten mee nemen of, 
zoals reeds gezegd, hun heil elders 
moeten opzoeken. Ten slotte zou 
dit laatste de beste oplossing zijn.» 

de rode vaan 
Is niet tevreden over de vaag

heid van de formules op het Kon-
gres van de Jong-socialisten. 

« De slotrezolutle over politieke 
struktuurheiTormingen dringt aan 
op « daadwerkelijk zelfbestsm-
mingsrecht voor twee gemeen
schappen In een staatsverband ». 
Wat wordt dit « zelfbestemmings-
recht » evenwel In de kongresrefe-

raten ? Federalisme bijkt uit do 
boze te zijn : « Het... is al te dik
wijls een sl<^an geweest die op» 
welde als er iets verkeerds liep 
vanuit de optiek van een of an
dere vooraanstaande Waalse polt-
tieker of syndikalist ». « In Vlaan-
deren... komen slechts enkele zgn. 
linkse Inteïïektuelen er voor op. 
Ze worden door de man in dè 
straat niet ernstig opgenomen. » 

Maar toch «f daadwerkelijk zelfr 
bestemmlngsrecht » Op welk gga-
bied dan ? » 

The Tablet 
Engels katoliek weekblad ondetk 

zocht in verband met vorsteUjktt 
parade in Lmidon de Belgis4di« 
toestanden. 

« De tweede bedreiging Is dan 
de spanning tussen Vlamingen ea 
Walen, die het bestaan van *» 
Belgische staat in gevaar brengt, 
« Zelfs in de hogere kringen zijn 
er heel wat mensen, die terechi 
of t«n onrechte menen, dat de la
tente sponning tussen de 5.500.009 
Vlamingen en de 3.500.000 Walen 
niet te eeuwigen dage kan blijven 
dtu-en. Zij moeten ofwel leren ia 
vrede samen te leven, ofwê  zat 
het land ophouden te bestaan 

De monarchie is steeds een steiv 
ke faktor die het land samen 
houdt. Vooral de Vlamingen, die 
meer behoudsgezind zijn. blijvai 
aan die instelling trouw. De ko
ning en zijn omgeving spannen 
zich In om de tegenstelOlngen t» 
verzoenen, maar niemand kan 
zeggen in hoever zij daarin zullen 
slagen. Zowel de Vlamingen gjla 
de Walen hebben een sterk natlo-
naai gevoel ontwikkeld en een 
klein Incident kan volstaan om 
een situatie in het leven te roepen 
die geen kompromis meer toelaat» 

Zondagmorgen 
Piet Piek spietst koningin E'ia»-

beth aan zijn Piek, omwille van 
haar eenrichtingsmedelijden met 
de vervolgden der aarde. 

« Koningin Elizabeth had de 
vrouw van de eeuw kunnen zijn 
wanneer zij aUe in het nauw ge
drongen mensen een konmklljke 
hand had toegestoken. IVfóar hoe 
kan, medelijden Links of Rechts 
georiënteerd zijn, majesteit 1 

Was de dood van Borms niet ao 
weerzinwekkend als die van Gri-
mau, madame ? » 

W. Luyten. 

P O K E T I N O 
De Vlaamse fonoplaten-

wmkel van Brussel 
E. Jacqmainlaan 146 

Klassieke muziek-, litte
ratuur-, folklore- en ont-
spanning-fonoplaten voor 

kinderen 

- 0,50 F BELLEGEM - 0,50 F DEURNE - 0,50 F 
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BENZINE - STATION BECO 
Kortelings ook voor U 
kwaliteitsbenzine tegen 
verminderde prijzen 

GARAGE D E S E N D E R 
Brugses teenweg 21 
TORHOUT 

g STATION UYTGEERTS 
ei Berlaarbaanll9 
!> ONZE LIEVE VROUW WAVER 
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HEI LIED VAN GlAT 

De Vlaamse mu.fical « Ucl lied 
man Gynt » (...) is de groolsle 
flop die wij in maanden op ons 
scherm hebben gezien », zei Huib 
iöe Jonghe in De Standaard van 
porige maandag. Dal is echter niet 
helemaal juist. Deze produktie van 
fjOde Ilandricbx en Frank Engelen 
fs de groolsle flop die we in J-IRBV 
©p ons seherm hebben gehad. Wij 
herinneren ons zeljs niet onmid-
dellijk wanneer ive nog eens een 
dergelijke mislukking te zien heb
ben gekregen I 

W c zijn nochtans niel over-
'dreven veeleisend geweest. En cp 
het technische plan ivaren we 
aeljs bereid heel wal toegevingen 
'ie doen. We iverden er ten andere 
WOOraj met een lieve glimlacli toe 
uitgenodigd. Maar het heeft alk' 
tnaal niel mogen helpen I 

De Ickst van Lode Ilendrickx 
heeft er ons op geen enkel ogen
blik van kunnen overtuigen dal 
fswaliteil in de Vlaamne TV één 
van de voorwaarden is om iets on 
het seherm te mogen brengen. Aa 
tvelen ive wel dat een musical 
met liet oorspronkelijke gegeven 
nog al eens een looftje neemt. 
Maar hel kern-idee nioel dan toch 
behouden blijven, zouden we zo 
denken, al verhuist men dan ook 
van tijd en van plaats Van vooi--
noentd kern-idee is echter vorige 
week slechts weinig te zien c-e-
wccsl. liidièn Ibsen zicli tiict 
ministens dertig maal in zijn grdf 
heefl omgedraaid, dan begrijpen 
We er helemaal niets meer van I 
En nu zouden we nog bereid zijn 
Lode Ilendrickx de absolutie te 
geven voor deze zonde, maar mil 
ten tekst als die waarvan sprake 
U zelfs dal onmogelijk ! 

Wie nu denkt dat de muziek 
'ée zaak misschien nog enigszins 

heeft kunnen redden, is er aan 
voor zijn moeite. Weliswaar wou 
de persdiens van de BRT ons 
laten weten dat, volgens de muzi
kanten van Francis Bay, « de 
muziek van Franli Engelen van 
internationale klasse » was. Maar 
daarvan hebben ivij tijdens de uit
zending toch niet te veel gemerkt I 
Wanneer zou die internationale 
klasse dan wel tot uiting gekomcn_ 
zijn ? In elk geval niet tijdens die 
boeven-twist en evenmin tijdens 
die oosterse dans. Misschien had
den de mannen van Francis Bay 
de liederen tijdens het eerste lialf 
uur van hef spel op het oog ? Hel 
moet zijn dal wij er persoonlijk, 
inzake muziek van internationale 
klasse, totaal andere ideeën op 

_na}iouden dan de Francis Bay-
muzikanlcn, maar van enige 
klasse tiebben wij hel eerste half 
uur niets kunnen merken ! 

Elvirc Deprez is een liej kind 
en we zouden hel Lode Ilendrickx 
dan ook helemaal niet kwalijk 
genomen hebben indien hij haar 
(als Solveig) een iels grotere lol 
had toebedeeld. Misschien zou er 
dan wal meer eenheid in zijn stuk 
hebben gezeten. AH ontbrak die 
eenheid totaal, . en Ward Bogaert 
is er niel in geslaagd daar iels 
aan Ie veranderen. (Wal op de 
allereerste plaats de schuld -is van 
do teksi-sehrijvcr. naluuiUjk '.) 
Trouwens , we geloven niel dat 
Peer Gynt, zoals we hem op 'iet 
seherm hebben gekregen, dat 
soort mens tvas dat zich na veer
tig jaar nog iels van een vroegere 
Solveig-figuur zou hebben licrin-
nerd. 

Neen, hel was niet goed. En i"e 
zouden zelfs willen dat de Vlaamse 
TV zich nooit nog aan iets derge
lijks waagt. Er zijn mislukkingen 
die dodelijk zijn, begrijpt V ? En 
niet alleen voor de kijker I 

VUUmVERK 

Met veel belangstelling hebben 
tve deze week gekeken naar de 
achtste aflevering van de reclis 
gefilmde programma's, gewijd 
aan gevaarlijke beroepen : « Sta
len zenuwen », Op tekst en regie 
van Jan Peré zijn we deze maal 
een kijkje gaan nemen bij een 
vuurwerkmaker en we zullen maar 
onmiddellijk zeggen dal hel mee
gevallen is. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
(• ZONDAG 
M.30 : Voor boer en tuinder : land-
H> tuinbouwmagazine — 15.00 : 
Korfbal : Nederland-België, betwist 
ie Amsterdam. (Overname van de 
Rederlandse Televisiestichting 
MTS) — 15.45 : Het slangeneiland : 
nimreportage — 16.00 : Autorennen 
Rechtstreekse reportage van de 
Orote Automobielprijs van Monaco 
Iformule 1). (Eurovisie : overname 
van de Franse televisie (RTF) en 
Radio Monte Carlo (RMC) — 16.30: 
Panorama : de week in beeld — 
17.00 : Klein, klein, kleutertje — 
17.20 tot 17.45 : Autorennen : Grote 
Automobielprijs van Monaco — 
18.30 : « Joseüto, de kleine zanger » 
film voor de jeugd — 20.00 : TV-
nteuws — 20.20 ; Rudi Carrell-show 
(opgenomen programma van de 
HTS/VARA) — 21.20 : Sportweek-
8nd : sportaktualiteiten In woord 
en beeld — 21.50 : Festival : een 
Internationale selektie van be
kroonde korte films — 22.30 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

MAANDAG 
18J00 ; Tienerklanken — 19.30 . 
Openbaar kunstbezit : Constant 
Permeke (1886-1952) — 19.40 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuali-
teit — 19.55 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.20 : Weei 
in de maak : Dans op vulkanen — 
.20.40 : Speelfilm : Moord op df 
Blviera (Geautiful Stranger) : dra 
ma van David Miller met Ginge-
Bogers, Herbert Lom en Stanley Bp 
loer. (Engelse versie met tweetalig' 
onderschriften - voor volwassenen 
— 20 05 : Medium : Toneel en Lite-
tfttuur — 22 35 ; : Tweede nieuwt 
Uitzending 

• WOENSDAG 
17.00 tot 18 00 : Kom toch eens 
kijken — 18.00 : Schooltelevisie : 
Muziek : De strijkers —• 19.00 : 
Ripoord ; Dictee in de lucht (20e 
afl.) — 19.25 : Téletaalles — 19.55 : 
De Weerman —• 20.00 : TV-nieuws 
— 20 20 : Bloemen voor de presi
dent : TV-spel door John Gillies. 
Nederlandse vertaling : Jan Blokker 
(opgenomen programma van de 
NTS) — 21.15 : In de spiegel van 
de kunst : Op de aarde zoals in de 
hemel... — 21.50 : Wegwijzer : 
Onderwijs in de moedertaal — 
22.20 : Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19.00 : Tienerklanken — 19.25 : 
Penelope : de uitzending voor de 
vrouw — 19.55 : Sport in ' t kort 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.20 : 
Ieder zijn waarheid : een politiek 
debat over aktuele problemen — 
20.50 ; Filmtribune : Eerste voor
stelling m België van Het apparte
mentje (El Pisito) : film van Isi
dore M. FeiTy en Mart.o Ferreri met 
Mary Carrillo en José Luis Lopez 
Vazquez. Bekroond op het Festival 
van Locarno met de prijs van de 
internationale filmkritiek (Pipresci) 
(Spaanse versie met tweetalige on
derschriften) — 22.00 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 
19.00 : Gastprogramma — 19 30 : 
flitsen — 19.55 : De Weerman — 
mOO : TV-nieuws — 20.20 : Wat 
doe jij hier? : komedie In drie be
drijven door Aldo de Benedetti — 
21.50 : Première — 22.35 ; Tweede 
nieviwsuitzending. 

• ZATERDAG 

DiNSDAG 
19.00 : Religieus programma — 
19.30 Mozaïek : Magazine over 
vrijetijdsbesteding — 19 55 : Sport 
In 't kort — 20 00 : TV-nieuws — 
20.20 : Wie niet waagt niet wmt — 
2100 : Salondansen ; wereldkam
pioenschappen te Londen — 22.00 . 
Vergeet niet te lezen — 22.30 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

17.00 tot 18 00 : Kom toch eens 
kijken : wederuitzending van het 
jeugdprogramma van 29 mei — 
19.00 • Religieus programma — 
19.30 : Echo — 19.55 : Sport in 
't kort — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Margie ( l ie afl) — 20.45 : 
Sterrenparade te Cannes : een 
varlêtéprogramma (Eurovisie : uit
zending in uitgesteld relais van de 
Franse televisie - RTF) — 21.50 : 
Dick Powell stelt voor : Vaarwel 
Hannah (19e afl.) — 22,40 ; Tweede 
nieuwsuitzending. 

: De charme van het chanson 

Aimée De Smet, Jan Schoukens en Johan Anthie-
rens zijn het onderling lang niet eens over de liedjes 
van Charles Aznavour. Wie getuige wil zijn van deze 
radio-twist stemt volgende week donderdag 30 mei af 
op BRT 1 en dit te 22 u 15'. Ronnie Potsdammer en 
Hans Boskamp zijn eveneens van de partij : zij zin
gen elk één sukses van Aznavour in het Nederlands. 

Voetbal in de TV 
Het ziet er naar uit dat we naar een krachtproef 

gaan tussen de beide instituten BRT/RTB enerzijds en 
de Belgische Voetbalbond anderzijds. De infantiele en 
ongemotiveerde beslissingen van de BVB laten trou
wens niets anders meer toe. Sedert 1 april van dit 
jaar werd niet minder dan 15 maal geweigerd toela
ting te geven tot uitzending van een of andere voet
balwedstrijd. De maat is vol, menen we ! 

Dat alles heeft voor gevolg dat de toestand inzake 
via de TV uitgezonden wedstrijden in België duide
lijk slechter is dan in de overige Europese landen. 
Verantwoordelijk voor deze tergende toestand is de 
houding van het BVB-bestuur. Het zou ons dan ook 
niet verwonderen indien de BRT/RTB morgen maa t 
regelen zou nemen die de voetbalklubs in ons land 
tot niet minder dan een finantiële katastrofe zou 
veroordelen. We hopen derhalve dat de klubs zeer snel 
de BVB tot een verdedigbare houding zullen overha
len. Wij wensen geen krachtproef TV-BVB, maar de 
diktatuur van de BVB moet gebroken worden. 

Met praten, indien het kan; met geweld, indien 
het moet ! 

Om de ivaarhcid helenvml te 
zeggen, 15 minuten is eigenlijk te 
kort voor een dergelijk programm.a 
Er zijn te veel interessante dingen 
mee gemoeid die nu sleehls zeer 
cppcrvlakkig vermeld worden, 
tertuijl ze een veel uitgebreider 
bespreking verdienen. Uier moet 
evemvel orvmiddelüjk aan toege
voegd worden dat Jan Peré zijn 
Zflfcen,,?^ e^n^^ verantwoorde wijze 
legen elkaar had afgewogen en 
een zeer evenwichtig jjrogramma 
op het scherm heeft gebracfit. 
Over verschillende dingen hadden 
we nochtans wal meer details ge
wild : een sehemaiische voorstel
ling van de bommen en pijlen 
bv., wat meer namen van de 
brandende figuren, enz. 

Maar, zoals reeds gezegd, hel 
rezultaat was bevredigend l 

SCinVPER N.HST MATlllLDE 

Indien er tot deze week nog 
meningsverschillen mogelijk waren 
over de vraag of « Schipper naast 
Mnihildc » ai dan niet uit de pro
gramma's moest verdwijnen, dan 
kan daar na de laatste aflevering 
alleen nog eensgezindheid over 
bestaan : het toordi hoogtijd dat 
Marieke getrouwd is en de Sclnp-
per met pensioen gaal 1 

De scenaristen zijn blijkbaai 
leeggeschreven, het onderwerp 
lijkt uitgeperst als een citroen en 
we maken er ons bij toevallige 
buitenlandse kijkers werkelijk ho
peloos belachelijk mee. De afleve
ring van deze week was werkelijk 
beneden alles : bleek verhaal, 
nietszeggende dialoog en de lezer 
mag daar zelf nog aan toevoegen 
wat hij wil. Zijn kommentaar kan 
bezwaarlijk onder de waarheid 
zijn I 

Maar zo tevreden we zijn over 
het feit dat men er mee ophoudt, 
zo ongerust zijn we over de opvol
ging. Dat het opnieuw een familie

verhaal ivordl, staal zo goed als 
lasl. Maar hoe gaal men er in 
slagen het peil van de afleveringen 
naar omhoog te krijgen ? Aan hel 
Flagey-plein zijn ze betaald om 
het te welen en we horpen dat hel 
inderdaad ook zo is. We hopen 
daarbij ook dat men in de toe
komst strenger nornien zal aan
leggen en dit zowel voor het sce
nario als voor de eigenlijke dialoog. 
Desnoods moet men maar minditr 
afleveringen brengen, maar dan 
op een lioger peil. Niemand is 
gediend met een feuilleton waar
mee iedereen lacht en die ons tol 
spot van de vreemde kijkers 
maakt. A.u.b. niet opnieuw een 
stelletje halve garen en niet op
nieuw humor op het niveau van 
val- en smijlfilmen ! 

En indien we een raad mogen 
geven aan de mensen die voor hel 
nieuwe feuilleton akleurs bij 
elkaar moeien zoeken : laat Marie
ke met haar Lode op huwelijksreis 
gaan, zo ver mogelijk hier van
daan... We zullen desnoods een 
sltunlijsl openen om de koslen te 
dekken ! 

Jvb. 

G-olc Vt s ; 
GLAZEN en MONTUREN. 
Gratis voor vcfzeterden. 
Hcrilelltnged m eigen wcrlfiuiS. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Oplieler — 
KerVstraat, 58 — Antwerpen 
(Let #.u.b. op hel huiinummcr ij 

Telefovn: 3S.e4.U 
10 % lofting op vftrioon deicr. 

JONGE 

Schrijven 

Vlaamse firma 
te Brussel zoekt 
voor haar kantoren 

mannelijke of vrou'welijke BEDIENDE 1 

Tv^eetalig _ Goed handschrift 
Machineschrijven. 
EVENTUEEL BEGINNELING(E) 

bureel van het blad onder letters LJF. 

VOOR 

KENNISMAKING, 

HUWELIJK 
Schri.tf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 11, Deinze; 
of naar : 
Postbus, 381. Antwerpen; 
of naar : 
Postbus. 149. Gent; 
of naar : 
Postbus, 231, Brussel l. 

Het ffroot, ernstig, oor
spronkelijk Vlaams Gki-
welijkswerk van vertrou
wen en welslagen voor 
iedereen I 

De enige Beroepsinstel
ling voor huwelijksbe-
middeling van gans onze 
Nederlands sprekende 
taaistreek. 
Stipte geheimhouding. 
Dagelijks verschillende 
verlovingen. 

PRONOSTIEKERS... speel 
elke week uw gewoon be
drag, U zult slagen met 12 
punten, 11 of meerdere ma
len 10 Bewljsformule kunt 
U hiervan bekomen door 
storting van 35 F op PCR. 
10.2141. Ardaen Pierre, 
Oostende. 

G.BERGERS 
Zoch t voor U uit : 
De schoonste 

herenregenmantels 
de beste 

herenconfektie 
en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint Jansviiet 19 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 

TEL. 33.91.65 

• • • • • • > • • • • • • • • • • • • • • • • : 

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

NATIONALE 
LOTERIJ 

VOOR ENKELE FRANKEN 
KUNT U TOT 

5 MILJOEN! 
WINNEN 

• 

Trekking te Hasselt 
maandag 27 mei 

Per Bieljet 100 F 
Per Tiende 11 F 

a B B = S 
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A!le VMO-niannen worden op-
geroepsn om deel uit te maken 
van de ordedienst op de a.s. 
landdag op 9 juni te Wenimel. 
Ze moeten zich ten laatste om 
12 uur 's middags aanmelden 
in de zaal Pax, S.choolstraat te 
Wemmel-dorp (nabij da kerk) . 
Daar zullen verdere instructies 
gegeven worden. Bovendien 
doen wij een oproep tot een 
aanta l gelegenheidsheipers om 
zich ook voor de ordedienst 
aan te melden. 
Het bijzonder karakter van on
ze aanwezigheid in de randge
meente Wemmei moet ieder
een er toe aanzetten die dag 
een beslist tuchtvo^Ie houding 
aan te nemen en d; gegeven 
richtlijnen stipt te vo gen. 

De V.M.O.-leidlng. 

AALST 

Het ar^'ondissement Aalst voi'mt 
een autokaravaan bij gelegenheid 
van de landdag. Wegwijzer : bij
eenkomst Aalst Hopmarkt t ea 
laatste te 13 uur 30. 

Gezamenl'jk vertrek via Moor-
Bel, Baa 'degem, Hopwi.ik, Droes-
hout, Merchtem, Brussegem, Wem
m e i 

ZOEKERTJ 
Wie helpr, V.M.O.-lid Antwerpen 

bij voorbereiding eksaam va/i wis
kunde - wetenschappen hogere 
middelbaar. Schr. kantoor blad 
met vermelding van voorwaaiden. 

42 

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

44 

Ervaren akkountantsbediende 
Uit het Antwerpse zoekt bijver
dienste. Perfekt op de hoogte van 
boekhouding en belabtingsformali-
teiten, soc. wetten, R.M.Z.,, specia
liteit bouwbediijf. Schrijven kan
toor blad. 

48 

Te Blankenberge uw verlof. 
Appartement en kamers met gas-
vuur, modern konfort voor 2, 4. 6 
personen, per dag 8, 15, of 30 da
gen. De Smet de Nayerlaan 84, 
Tel. 050-423.75. 

49 

Wie heeft oude kinderfiets (en) 
op zolder ? Wie helpt gi'oot gezin 
aan kinderfiets ? Schrijven kan
toor blad. 

50 

Het arrondissement Antwer
pen richt, zoals ieder jaar, een 
massale autokaravaan In ter 
gelegenheid van de Landdag 
van de Volksunie. 

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

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

BRASSCHAAT 

Voor de Landdag van 9 juni 
heeft het plaatselijk bestuui be
sloten een autobus van uit Bras-
schaat in te leggen om gezamen
lijk naa r de Landdag te gaan. 
Vanaf nu reeds kunt u inschrij
ven bij Roger Hermans, Hofstraat 
35, Brasschaat, tel. 51 70.58. 

BRUGGE 

Naar de Landdag te Weramel op 
9 juni a.s. 

a) Inschi-ijvingen voor 4 juni 
a.s. bij de bestuursleden van afde
lingen en kernen en o.m. 

Te Assebroek : Tuinstraat 6. 
Te B lankenbege ; Groenestraat 

45. 
Te Beemem : St Andreaslaan 

3. 
Te Brugge : Verbrand Nieuw-

land 25. 
Te Knokke : Elisabethlaan 105. 
Te Oostkamp : Gevaartse s t raat 

77. 
Te Torhout : Hoge s traat 79. 
Te St. Andries : Moerstraat 38. 
Te St. Kruis : De'aplacestraat 

121. 
Te St. Michie's : Rijselsbraat 

239 
Te Zedelgem - Ruddervoorde : 

Ruddervoordestraat 97, Zedelgem. 
b) Plaats van vertrek en prijs : 
Voor de Brugse agglomeratie : 

vertrek te 13 uur langs de Koning 
Albertlaan ('t Zand) , Brugge. Prijs 
65 F per pe'soon. 

Voor de kusitstreek : prijs 70 P 
per persoon. 

Vertrek te Blankenberge : om 12 
uur aan « Huize Breughel », De 
Smet de Naye'-laan nx 141. 

Vertrek te Zeebrugge : om 12 
uur 15 aan café « Jan-Bar t », 
Kerkp'em. 

Vertrek te Helst : om 12 uur 30 
aan he t tram-station. 

Vertrek te Knokke : om 13 uur 
aan het « Vlaams Huis », EBisa-
bethlaan 105. 

DEURNE 

Het bestuur van onze afdeling 
roept alle simpatisanten op toi 
deelname aan de landdag te Wem
mei op 9 juni 1963. 

De prijs van de autobusreis be
draagt 45 F. 

Inschrijvingen : 
De Ridder, Boterlaarbaan 333, 

Deume (Z). 
Storme, Jozef Verbovenlei 5, 

Deurne (Z). 
Verstrepen, Gen. Slingeneyer-

laan 117, Deurne (C). 
Myin, Jules Steursstraat 46, 

Deurne ( O . 
Van Hoof, Lackborslel 392, 

Deurne (N). 

DIKSMÜIDE 

Vanaf heden kan reeds Inge
schreven worden voor de autobus
reis naar de landdag. 

We doen een oproep aan de le
den 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 adres
sen : 

Ir. A. Dèganck, Wijnendalestraat 
21, Beerst. 

Leo Devreese. I jzerlaan 83, Diks-
muide (Vlaams Huis). 

Jules Haezebaert, Ganzebekeveld-
straat , Adinkerke. 

Louis Mertens, Canadalaan, 
Nieuwpoort. 

Leo Vandeweghe, Wapenpleln 9, 
Oostende. 

Zwaenepoel, M, Pieter Bortler-
laan. Gistel. 

Maur. Dekeyzer, Engelsraat. 
Ichteeem. 

K Lootens, Oostmeetstraat, Koe-
kelare. 

DENDERLEEUW 

Naar de Landdag te Wemmei 
op 9 juni. 

De bus vertrekt te 13 uur aan 
het lokaal « De Klok », alwaar ü 
kunt Inschrijven aan de prijs van 
40 F. Verder bij de bestuursleden. 

Na de Landdag bezoek aan. . . 
een brouwerij. 

Een goede raad : schrijf nu 
reeds in ! 

EREMBODEGEM-CENTRUM 

Per autobus naar de landdag : 
vertrek Dorp 13 uur; Barreel 13 
uur 45 

Terugreis over Denderleeuw -
Welle - Terjoden (bezoek aan de 
Vlaamse huizen). 

Prijs : 35 F. 
Leden met eigen wagen kunnen 

aansluiten op het Dorp. 
Inschrijvingen bij de bestuurs

leden tot en met 6 juni. 

EKEREN 

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

De reiskosten bedragen : 45 F. 
Inschrijvingen op volgende 

adressen ; 
Piet Janssens, De Beuckelaer-

laan 7. 
Leo Van Boven, Groot Hagel-

kruis 134. 
Volant Piet, Willy Staeslei 79 

(Mariaburg). 
Van Dyck Fi-ans, Jozel Ickxs-

s t raa t 13 (Donk). 

GENT 

De Vlaamse Vriendenkring Gent 
en de V.M.O. Gent bieden aan h u n 
leden en aangeslotenen een gi'a-
tis-reis naa r de landdag aan. Ver
trek aan lokaal Rubenshof om 9 
uur 30. 

Terugreis over Aaüsifc. De leden 
worden verzocht ten spoedigste 
hun deelneming aan de reis in he t 
lokaal Rubenshof op te geven. 

HEKELGEM 

Landdag 9 juni : er wordt een 
autobus ingelegd voor de gemeen
ten Hekeigem, Teralfene en Esse-
ne. Ieder lid en abonnent krijgt 
persoonlijke verwittiging. Sympa-
t isanten hartelijk welkom. 
lEPER 

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

Men ban van nu af inschrijven 
bij : 

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

Voor leper en omliggende bij A. 
Devuyst, Diksmuidestraat 75, le
per. 

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

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

Laat U van nu af inschrijven 
want de plaatsen zijn beperkt. 
ST. IDESBALD-KOKSIJDE 

Wie mee wenst te rijden naar 
de landdag kan zich wenden tot 
de bestuursleden. De prijs be
draagt 90 F. 

LEDE 
Vanuit Lede trekt op zondag 9 

juni een auto-karavaan naar de 
Landdaig te Wemmei. De inschrij
vingsprijs werd vastgesteld op 30 
P per persoon. Vertrek : voorlopig 
te half twee. 

Inschrijvingen : lokaal « Rei-
naer t » en bij de bestuursleden. 

LIMBURG 
Deelname aan de landdag. 

We kunnen meedelen da t een 
paar autobussen reeds definitief 

werden vastgelegd. Een eerste au
tobus vertrekt vanuit Mechelen 
a a n Maas te 11 uur 30 en volgt 
volgende reisweg : Mechelen aan 
Maas - Lanaken - Eigenbilzen -
Dleperbeek - Hasselt - Kermt -
Herk de stad - Halen . Diest. 

Een tweede bus vertrekt even
eens om 11 uur te Maaseik met 
volgende reisweg : Maaseik - Neer-
oeteren - Bree - Peer - Meeuwen -
Helchteren Heusden - Beringen -
Diest. 

Vermoedelijk zullen nog bussen 
vertrekken uit Hamont - Neerpelt 
en Mil'en Herderen over Tonge
ren - St. Ti-uiden. 

We doen een dringende oproep 
tot de bestuursleden om de in
schrijvingen zoveel mogelijk voor 
30 mei door te geven aan Ir. Re-
naa t Vanheusden, Zavelvennestr. 
14 G, Hasselt. Tel. 253.88. 

In&chnjvingen kunnen gedaan 
worden bij de plaatselijke afdelin
gen al.smede op volgende adressen: 

Urbaan Debruyn Kuringen, 's 
Heren Eugeen, Terbiestweg 3, St. 
Truiden. 

Hugo Telen, Kon. Albertlaan 3, 
Maaseik. Gustaaf Begas, Station
s t raa t 74, Lanaken, Frans Kemps-
ners, Luikerstraat 631, Lommei. 
Rene Evers dorp 142, Overpelt. Lo-
wle Vrijens, Romboutsstraat 1, Bil
zen. 

Guffens Maurits, Singellaan, 
Ha'en. Werckx Frans, Holrakker-
straat , Kerant Nikkel Mereken, 
Herderen. J a n Caubergs Koersel. 
Luk Colemont, Kemelo Beringen, 
J a a k Knevels Linde-Peer. Leo 
Schildermans Opglabeek. Jozef 
Vandevenne Lauw. Clem Colemont 
Nieuwerkerken, 

I n het belang van een goede 
reisregeling vragen we aan de 
deelnemers de reisonkosten te wil
len betalen bij de inschrijving. 

LEUVEN 
Van uit Leuven vertrekken au

tocars op de Oude Markt. Schrijf 
reeds nu In bij uw bestuursleden 
of in ons lokaal Cristal, Parijs
s t raa t 12. 

Reiskosten : 55 F, 

ARR. MECHELEN 
Mechelen : autobussen aan 35 F 

In te schrijven bij H. Keldermans, 
Aambeeldstraat 23, Café Opsin-
joorke - Nieuwwerk, O. Renard -
Hovenierstraat 24. 

Lier, Berlaar, Nijlen, Kessel, 
Koningshooikt : autobussen met 
geleid bezoek a a n he t Brusselse 
stadhuis. 

De prijs schommelt rond 40 F in 
te schrijven bij : 

E. Bouwens, Eeuwfeestlaan 163, 
Lier. 

Lode Van Dessel, Zandveken-
velden 8, Nijlen. 

Walter Luyten, L^re l l e s t r aa t 
32, Berlaar. 

Lode Vervoort, Lierse steenweg 
79, Kessel. 

F Van Bauwel, Muisstraat 80, 
Koningshooikt. 

Beerzel - Heist op den Berg -
Berg - Duffel : verplaatsing met 
autos : inlichtingen : Van Heuke-
lom, Bergebeekssraat 8, Helst en 
Jos Hermans, Biekorfstraat 3, 
Heist. 

Ludo Sels, Muggenberg 23, Duf
fel. 

Stevens, Molenstraat 16, Duffel. 

Klein Brabant. 
Autokaravaan : inllohtingen : 

Frans Van de Moortel, Verhaeren-
s t raat 14, St. Amands aan Schelde, 
Leo Huwels. Kat tes t raa t 46, Op-
puurs. 

Willebroek. 
Autobus wordt ingelegd : inlich

tingen • Heyvaert, steenweg op 
Boom, 56. 

P. Desmedt, Capt. Trippstraat 
53, Lode Verstrepen, Jos Wauters-
s t raat 102. 

MERKSEM 
Vijfde federale Landdag te Wem
mei. 

Er zijn reeds verschillende in
schrijvingen voor deelname aan 
de landdag te Wemmei op 9 juni 
a.s. De prijs voor de reis per auto
car is 40 P en niet 45 zoals ver
keerdelijk gemeld. Om ons moei

lijkheden te sparen vragen wlJ 
aan de deelnemers om niet te 
wachten tot de laatste dagen en 
zich nu te laten inschrijven in 
het lokaal Tijl of op he t sekreta-
r iaat Em. Lemineurstraat 33, tel, 
45.57.77. 

OUDENAARDE 
Zoals vorige jaren nemen wij 

massaal deel aan de Landdag te 
Wemmei op 9 juni e.k. Dit jaar 
wordt echter de verplaatsing per 
autobus gedaan. 

Vertrek te 12 üur 45 stipt op de 
Markt. Inschrijvingen worden zo 
spoedig mogelijk verwacht bij de 
bestuursleden van het • arrondisse
ment of van de afdeling Oude
naarde . 

Leden en simpatizanten van om 
het even waar uit het arrondisse
ment kunnen vragen om vanuit 
Oudenaarde mee te reizen. Deze 
uit Nederbrakel en omgeving zou
den eventueel kunnen opgenomen 
worden te Nederbrakel (op de 
Markt) tussen 13 en 13 uur 15. Allo 
inlichtingen desbetreffend zijn te 
bekomen bij Gies Eeckaudt, Bul-
kendreef 36, Oudenaarde, tel^ 
055-313.49. 

WEITEREN 

Zondag 9 juni : landdag te 
Weramel. Een speciale autobus 
wordt ingelegd De prijs bedraagt 
50 F, Men kan zich nu reeds la
ten inschrijven bij de bestuurs
leden of in het Vlaams Huis. Het 
uur van vertrek zal later medege
deeld worden. 

ZOTTEGEM 

Zondag 9 juni, naa r de landdag 
te Wemmei, met autokar. Inschri j
ven in het St. Jorishof of bij de 
bestum'sleden. 

Zondag 14 juli, eerste ll-juIW 
prijs, wielerwedstrijd voor liefheb
bers. Vertrek te Zottegem Aan
komst te Velzeke. Voor alle inlich
tingen zich wenden : Julien Uy-
terhaegen, sekretaris V.U. Zotte
gem. 

WAASLAND 

Sint-Niklaas, 
Bijeenkomst op de Grote Markt) 

te 1 uur 30, voor 29.5 en 9.6. Deel
nameprijs nog nader te bepal«» 
voor de mschrijvingen per auto
car. 

Beveren. 
Voor de deelname van de pro

vinciale dag te Gent en de land
dag te Wemmei, bijeenkomst op 
de Grote Markt te 1 uur 30. 

WESTKUST 
(Oostende tol Koksijde). 

Alle Volksunieleden en sympati-
zanten worden uitgenodigd zo tal
rijk mogelijk deel te nemen aan 
de Landdag. 

Inschrijvingen worden aanvaard 
c^ de hieronder vermelde adres
sen. 

Ze worden afgesloten op dondeiv 
dag 6 j u n i Reisgeld : 90 F. 

Knapzak meebrengen a.u.b. 
Rond het middaguur wordt er ha l t 
gehouden te Aalst om te m i d d a g 
malen in he t Vlaams Huis. 

Inschrijvingen : 
Oostende : L. van de Weghe, 

Wapenpleln 9; Middelkerke : R. 
Moerman, J. Casselaan 13: Wes-
tende : O. Huyghebaert, K Rid-
derdijk 19; Nieuwpoort : L. Mer
tens, Oanadalaan 9; Koksijde • 
M. Camey, Strandlaan 73. 

Uurrooster : De aangegeven 
uren zijn de uren van vertrek. Er 
wordt niet gewacht. Ieder deelne^ 
mer zorge ervoor tijdig aanwezig 
te zijn. Waar de plaats van samen
komst niet is aangegeven, zich 
wenden tot de plaatselijke organi
satieleider. 

Koksijde : 9 uur, 
Oostduinkerke (Polderstraat 91): • 

9 uur 10. 
Nieuwixiort-Markt : 9 uur 20. 
Westende - Kerk : 9 uur 30. 
Westende - Kerkje : 9 uur 35. 
Middelkerke-Kerk : 9 uur 45. 
Oostende - Derbylaan : 10 uur 
Oostende - Klein Panjs : 10 uur 

10. 
Gistel - Ma-kt : 10 uur 40. 

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 biedt U bijna 5.000 referenties ! 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kan 

Bieden U : He voordeligste en rijkste keuze 

•an gronden In Vlaanderen, Brabant en Limburg. 

350 eigen arbeiders, specialisten en technlekers 

om m«oi, degelijk en goedkoop te beuwen. 

Steedi roltem t^ieo. opvatting en tot 80% financiering. 
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ANTWERPEN 

BRASSCHAAT 

De Vlaamse Vriendenkring van 
Brasschaat nodigt u allen uit op 
haa r Eerste Lentebal op zaterdag 
8 juni 1963 in de zaai Schutters
hof, Bredabaan 236, Brasschaat-
Centrum. 

EKEREN 
Autokaravaan, 

Wij zetten ook de Ekerse auto
mobilisten aan m zo groot moge
lijk getal deel te nemen aan de 
autokaravaan ingericht op zondag, 
26 dezer, door he t V.A.K.B.T. 

S ta r t van de karavaan ; St. 
Franciscusplein te Merksem te 13 
uur. 

AFDELING MOL 
Aanstaande vrijdag 24 dezer 

heeft een tweede kontaktvergade-
r ing plaats van de afdeling Mol 
Om 8 uuir 's avonds in Café Het 
Torenhuis, aan de kerk, te Mol. 

We verwachten daar alJe sym-
pat isanten uit de streek. 

KADERDAG TE HERENTALS 
Aanstaande zaterdag 25 dezer 

vindt te HerentaJs in he t Restau-
l a n t de Oude Zalm, Markt te He-
rentals onze jaarlijkse kaderdag 
plaats. Begin 's namiddags om 3 
uur. Op deze kaderdag spreken 
onze algemene leider van de V.TJ. 
studiediensten E Slosse, onze pro-
vintiale voorzitter Rudi Van der 
Paal en onze algemene propagan
daleider Toon Van Overstraeten. 
Deze kaderdag wordt voorgezeten 
door dr. Jur. J o Belmans, o. voor
zitter van ons arrondissement. 

Alle sympatisanten en 'eden zon
der onderscheid wonen deze be
langrijke vergadering bij. 

Rond 6 uur gezamenlijk avond
maal, daarna gezellig samenzijn 
met een fijn strijkje. 

Prijs van het avondmaal : 35 P. 
Kolportages. 

Aanstaande zondag 26 dezer ver-
gamelen alle propagandisten om 
10 uiu" aan die kerk te Mol. Ver
trek te Turnhout om 9 uur 30 aan 
oafé Cambrinus op de Markt. 

BRABANT 
BRUSSEL 
Afrekening steunkaarten. 

De afdelingen Hekelgem, Jette, 
Meise, Molenbeek, Neder-over-
JHeembeek. Schaarbeek, Sint-Joost 
en Zaventem hebben reeds een 
deel van hun verkochte steun
kaarten afbetaald aan de arron-
dissemente'e penningmeester. De 
penningmeesters van de andere 
afdelingen worden verzocht hun 
kasboek eens n a te zien en hun 
bijdrage te storten op P.CR. 
8654.50 van Volksunie Arrondisse
ment Brussel M. Lemonnierlaan 
82, Biussel 1. 
Aktie Zetelaanpassing. 

GD de laatste bestuursvergade
ring werd beslist dat het arron
dissement Brussel een grootscheep
se aktie voor zetelaanpassing zou 
inzetten. De afdelingsbesturen ge
lieven dit lielangrijke punt op hun 
volgende bestuursvergaderingen te 
bespreken en o.a. a's h u n deel in 
deze werking een plaatselijke of 
gewestelijke voorlichtingsvergade
ring te voorzien. 
Algemene propaganda - vergade
ring op 26 mei te 2 uur 30 m het 
lokaal « WaJtra », Arduinkaai 
(K.V.S ) Brussel. 

Alle propagandisten en sympha-
tisantPn worden hierop uitgeno
digd. 

Sprekers : T Van Overstraeten, 
alg. propagandaleider. Bob Maes : 
namens de V.M.O., De Eerlanger: 
Groot-Brussel. 

MEISE 

Verbaanderd e'st opruiming van 
V.U. 

Op zaterdag 17 mei 1963 1.1. had 
er een debatavond plaats over 
« Jeugd en Politiek ». Er waren 
hoop en al 25 aanwezigen waaron
der dan xiog 2 volksvertegenwoor
digers van de C.V.P., voorwaar 
geen vette opkomst vanwege de 
jeugd ! Verbaanderd zegde dat de 

V.U. geen partij is, zij heeft geen 

verantwoordelijkheid te nemen, 
zij heeft nog niets verwezenlijkt. 
Zij zou het best verdwijnen, zegde 
hij . 

Jammer dat de V.U.-afdeiings-
voorzitter niet aanwezig kon zijn, 
Verbaanderd had onmiddellijk een 
afdoend anlwoo'd gekregen. In ie
der goval zal hij dat krijgen bij 
de vo gende verkiezingen. 

KRAAINEM - STERREBEEK -
ST. STEVENS WOLUWE EN 
WEZEMBEEK - OPPEM 

Met het oog op de uitbouw van 
de gewestelijke werkgi'oep wordt 
beroep gedaan op abonnenten, le
den en simpatizanten uit boven
vermelde gemeenten. Nieuwe jonge 
krachten hebljen zich aldaar ge
vestigd en willen met de personen, 
die de streek reeds kennen, bij
dragen tot de uitbouw van onze 
part i j . Belangstellenden kunnen 
zich schriftelijk melden op het 
Hoofdsekreta'"iaat of telefonisch 
op n r 15.51.75. 

HEKELGEM 

Zomerperiode : bus ' i t naar de 
Voerstreek. Later meer hierover. 

Leden en abonnementenwerving 
jaar 1963 : alle abonnementen en 
alle leden werden hern'euwd, te
vens werden er reeds 12 nieuwe le
den en 15 nieuwe abonnenten ge
maakt . 
Meeting : kortelings vindt in ons 
lokaal onder het motto « zetelaan
passing n u ! » een voorlichtings
vergadering p 'aats . 

Over gans de gemeente zal een 
pamflet verspreid worden. 

Propaganda : onze propaganda
leider nam wegens tijdgebrek ont-
s'ag. Dadelijk sprongen twee jonge 
elementen in die zijn taak zullen 
verder zetten We danken onze 
vriend Firmin voor zijn jarenlange 
onbaatzuchtige werking. 

Ongeval- : bij -botsing, Jngeyg'ge 
stuurbreuk van hun auto,'"werden 
de echtgenote en het zoontje van 
opze lokaalbouder gekwïftst""-'èh'^ 
dienden naar ziekenhuis overge
bracht te worden. We wensen hen 
van harte een spoedig herstel. 

0-VLAANDERÉN 

DENDERHOUTEM 
Zondag 26 mei, H. Mis met of

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

WETTEREN 
Onze Aktiviteitcn. 

Zondag 26 mei : maandelijkse 
ledenvergadering. 

WAASLAND 
Zomerfeest. 

Op zaterdag 25 en zondag 26.5. 
1963 vieren het « Verlxind van 
Blauwvoetvendels » V.B.V. en 
« Verbond van Vlaamse Meisjes-
scharens » V.V.M, afdeling « Waas
land », hun 5 jarig bestaan. 

MACONFECT 
de Vlaamse 

mees t e r -k l ee rmake r 
voor he ren en d a m e s 

te Brussel 
• 

Kostuum of regenjas 
voor mijnheer 

• 
Tailleur ol mantel 

voor mevrouw 
• 

Enorme keuze. 
Voordelige prijzen. 
Kom U overtuigen. 

• 

Zuidiaan 52 

B R U S S E L 
Telefoon 11.77.10 

Het Kamiel De WV de-vendel en 
he t Machteld - vendel, nodigen 
al e Vlaamse vrienden uit aanwezig 
te zijn, zondag 26 dezer e.k. om te 
Koewacht 11 uur voor een H-Mis
offer opgedragen ter nagedachte
nis van Kamiel De Wilde. 

Na de dienst is er een V.VM.-
vlag-wljding, belofteaflegging en 
volksspelen eveneens te Koewacht. 

Voor verders inlichtingen : 
V.B.V. - VV.M. sekretarlaat, 

Driegaaienhork 27, St-Niklaas. 
Vriendenkrirg, sekretariaat, Lan-

genha'sbeek 81, St-Nik'aas. 

Mutualiteit Flandria. 
Onze leden en sympathisantan 

worden verzocht zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij de mutualiteit 
Plandria. 

Verdere in'ich'^ingen hierom
trent te bekomen bij Mr. J a n Ver
niers, Walburgstraat 21, Sint-Ni-
klaas; bij de heer René Braem, 
Bisschop T iest 'aan 44, Beveren-
Waas; bij de heer A. Moorthamer, 
Brug 38, Vrasene-Waas. 

Alle leden en sympathisanten 
worden eveneens uitgenodigd mas
saal desl te nemen aan de Provin
ciale dag te Gent op 26.51963 en 
aan de landdag te Wemmei op 
9.6.1963. 

In ' ichtingen hieromtrent te ver
krijgen op de a 'de 'ngssekre tar ia-
ten. 
Steun.'onds. 

Zoals steeds kunnen de bijdra
gen worden gestort op P.C.R. n". 
325.33 van de Kredietbank te St-
Niklaas voor nimimer 4713 van de 
Volksunie. 

VifJVtftAltóÈRÉi 

ST. IDEöBALD-KOKSlJDE 
Zaterdag 1.1. greep onze tweede 

bestuursvergadering plaats i a het 
lokaal. De vooruitgang op gebied 
vatC'aboriiiÖttlenteri' ên leden werd 
besproken : het abonnementsgetal 
werd verdriedubbeld. Er werden 
verschillende aktics voor de toe

komst besproken : a'le reklame-
borden moeten aanvaardbaar wor
den voor de V-amingen. Wij doen 
in dit verband een oproep tot alle 
lezers en goedmenende Vlamingen 
van Koksijde. Voor toetreding tot 
onze parti j s taan wij open voor 
mensen van allerlei kleur. Wie lid 
wil WO den of lezer van ons blad, 
wende zich tot R. Catrijsse, Zee-
pannelaan 9, te St. Idesba'd. 

BRUGGE 
Abonnementenslag. 

Onze lezers zul en met genoegen 
vernemen dat ons aantal abonne
menten reeds ver boven het cijfer 
van 1962 is uitgestegen De wer
king van de diverse afde mgen en 
zeker de aktie van abonnementen-
man nr 1, dhr F . Dejonghe. s taan 
zeker n e t vreemd aan deze goede 
rezultaten. Het richt-cijfer (50 % 
meer dan vorig jaar') is echter 
nog niet bereikt, doch nog een 
klein stootje te Beernem, te Oede-
lem-Sijse e, te Zedelgem-Rudder-
voorde en te Torhout-Aartrijke en 
we zullen het richttijfer nog over
treffen ! 

K olportage-tochten. 
Op zondag 12 mei II. werd gekol-

porteerd te Westkapeile en te 
Oostkerke met bevredigend rezul-
t aa t — er wordt nogmaa's een op
roep gedaan om onze ko'.portage-
ploegen te versterken. Aanmeldin
gen bij dhr M. Vandemoortel, De-
laplacestraat 121, St. Kruis — de 
deelnemers worden dan speciaal 
voor ied.re kolportage-tocht uitge-
nod'gd. 

DIKSMUIDE 
Herdenking Ir. J an Debondt 

Op zondag 26 mei zal te Diks-
muide een herdenking plaats heb
ben ter nagedachtenis van Ir J a n 
DetKjndt arrondissementsvoorzit
ter voor Oostende - Veume - Diks-
muide, overleden op 26 m.ei 1962. 

Om 9 uur zal een H. Mis opge
dragen' wxidén ^m •ae. .Faterafcerk 
te Diksmuide, waarna een intieme 
plechtigheid op het gi-af van onze 
betreurde voorman zal plaats hels-
ben. 

^iiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
= ARRONDISSEMENT GENT = 

= Zaterdag 25 mei — Gent. 
= Plechtige opening van het arrondissementeel sekretariaat. = 
= Vlaams Huis Roeland — Korte Kruisstraat 3 — Gent. = 
M Om 19 uur 30 feestzitting. Korte toespraken door Volksver- = 
= tegenwoordigers F . van der Bist en dr Leo Wouters, Om 20 uur = 
= 30 gezellig samenzijn aangeboden door het arrondissementsbe- = 
^ stuur aan a'le leden en simpatisanten van Gent-Eeklo. = 
H Toegang gratis. H 
= 26 mei — Gent. 1 
= Colportage afdeling Gent en V.M.O. te Gent. = 
= Zondag 9 juni — Wemmei. = 
= Met Gentse autokaravaan naar de Landdag te Wemmei. = 
= Autobus 1 uur 30 aan de Roeland. Inschrijven bij : = 
= Dekeyser G., Onderbergen 57, Gent, tel. 25.09.08. = 
= De Moor Jos, Hundelgemse stw 49, Merelbekc, tel. 52 70.11 = 
= V. D, Kerckhove, Brugstraat 1, Aalter, tel. 74.01.44 = 
= Smet Nestor. Hoge weg 206, St. Amandsberg. ^ 
= Van Delsen, Hutsepotstraat, Zwijnaa 'de. = 
1 Viaams Huis Roeland, Korte Kruisstr. 3, Gent, tel. 23.28.28. = 
= Prijs 55 P. Terug over Wetteren (Vlaams Huis). s 
= 23 juni. g 
^ Colportage afdeling Gent en V.M.O. = 
^ Zondag 30 juni — .ontwerpen. = 
= Vlaams Nationaal Zangfeest. Autobussen worden Ingelegd = 
p in leder kanton van het arrondissement Gent-EeKlo. = 
S Donderdag 11 .juli — Gent. = 
= Traditionele 11 juli viering. s 
= Zondag 18 augustus — Diksmuide. = 
^ IJze' bedevaart. - = 
= Zondag 1 september — De Voer. = 
= Toeristisch bezoek aan de Voerstreek door de Volksimle = 
S Gent-Eeklo = 
E Zondag 29 sepember — Gent. = 
= Provinciale betoging. = 
= 5 October — Gent. = 
= Jaarlijks Volksunie bal. s 
= Zaal Roeland, Gent. = 
^iiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiil 
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Wij rekenen er stellig op dat 
alle leden, sympathysanten en 
vrienden deze plechtigheid zullen 
bijwonen, a 's hulde aan de stoe
re werker en baanbreker van he t 
Vlaams-Nationalisme die wijlen 
Ir. J a n Debondt steeds is geweest. 
Galabal voor de wederopbouw van 
de IJzertoren. 

Na het sukses van net eerste 
Ga 'abal wordt op a.gemene aan
vraag een tweede ingericht. 

Dit bal, waarvan de opbrengst 
volledig voor de wederopbouw van 
de IJzertoren bestemd is, gaat door 
op zaterdag 25 mei om 20 uur, 
in de feestzaal St. Jan Hoge Brug 
te Diksmuide. 

Tony Sadler en zijn dans- en 
amusementsorkest geleiden t en 
dans. 

Als vedette treedt op : Eddy Mo-
rine. 

Plaatsijespreking en voorbehou
den tafels op adres :M Hillewaere, 
Hoge brug, Diksmuide (10 F ) . P.C. 
2966.79 - tel.051-502.74. 

KNOKKE 

Onder grote toeloop, ook uit het 
binnenland, werd op zondag 12 mei 
11. overgegaan tot de plechtige in-
huldlg 'ng van het «Vlaams Huis», 
E isabetailaan 105, Knokke Het 
woord werd gevoerd door de hh . 
Jos Deriose, namens de Vlaamse 
Vriendenkring van de Oostkust, 
door de h. Raf Dec'ercq, namens 
de V.U., afd. Knokke. door de h. 
Arnoul Vanhouteechem namens de 
VVB-Knokke en de heer 
Guido Van In, namens de arron-
d''ssementele leiding van de V.U.; 
alle sprekers beklemtoonden de so
lidariteit die de Ijewuste Vlamin
gen in het zo fransdolle Knokke 
aan de dag dienden te leggen en 
verheugden zich erover da t de uit
baters, dhr en Mevr Van Laer, 
het iniatief tot de opening van een 
Vlaams lokaal hadden genomen. 
Als blilk van erkentelijkheid werd 
door, afd. voorzitter Raf Decleroq 
aan Mevr. Van Laer een gescheni i j 
aangeboden. 

Gans de avond door en tot laa t 
in de nach t werd er in de beste 
s temming van gedachten gewis
seld. 

1 ST. MICHIELS 
Het bestuoir van de afd. St. Mi-

chie's werd thans definitief sa
mengesteld. Voorzitter is dhr J a n 
Praipont, Leyselestraat 104. St. 
Michiels, he t sekretariaat blijft 
gevestigd bij dhr Marcel Dekeers-
gieter, Rijselstraat 239, St, Mi
chiels. De verdere tiestuursfimk-
ties worden verdeeld tussen de 
hh. Van Loo, Gevaert en Legein. 
In de afd. wordt een zitdag voor 
sociaal diensttietoon gehouden el
ke eerste vrijdag van de m a a n d 
van 18 uur 30 tot 19 uur en dit 
op het adres : R' jselstraat 239, 
St. Mich'els. 

Sociale verkiezingen. 

Ter gelegenheid van de sociale 
verkiezingen werd op 5.000 ex. a a n 
de voornaamste bedrijven en fa
brieken uit he t Brugse een pam
flet verspreid waarm het stand
punt van de V.U. werd kenbaar 
gemaakt o.m. in verband met de 
vernederlandsing van het bedrijfs
leven, de willekeurige afdankingen, 
de import van vreemd kaderper
soneel, de deelname van de werk
nemers aan het beheer van h u n 
onderneming. Ook werd gevraagd 
een voorkeurstem te geven a a n 
de kandidaten die het V.U.-aktie 
programma meterdaad konden on
derschrijven. 

Dat deze o" de-woorden stipt wer
den gevolgd, werd bewezen door 
het groot aan ta l voorkeurstemmen 
da t sommige kandidaten behaal
den. 

tevergoeding 
op hypoiheelc. 
vormen van 
persoonlijlc en 
getoond door 

BELEGGING van kf 
en geldmiddelen op 
iermijn. Interessante 
mogelijkheden m e t 
100 % waarborg. Ren» 

tot 7 % 's jaars. Got 
Waar Ü ook woont, alle 
beleggingen wor^^i^ U 
zonder verplichting aan» 
een erkend lid van het 

VLAAMS 
FINANCIERINGSKOMITEE 

303, Int. Centrum Rogier, BRUSSEL 
eiiM. discretie gegarandeerd op irewoord 
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ANTWERPEN 

V.M.O. ANTWERPEN 
Zondag 23 juni 1963 : Anti-

Franskiljonse Mars op Mol. 
Massale autokaravaan van uit 

Antwerpen ! 
Richtlijnen volgen. 

V.N.J. 
26 mei - Grote Markt , Antwer

pen, 15 uur « Rendez-vous » neen, 
niet der Belgen, maar wel de eer
ste kameraadscliapsdag der Ant
werpse scha'-en van de Vlaamse 
Nationale Jeugdbeweging 

Een groot verleden en een trou
we jeugd zullen die zondag vere
nigd zijn op de plaats, waar eens 
Herman Van den Reeck zijn jong 
leven liet. 

Overhandiging van 20 lands-
knechttrommels. 

Optreden van de V.N.J Muziek-
kar>el. 

Nationalist, Uw kind hoort thuis 
In onze vo'kse s tnjdende jeugd-
bewegmg. 

Het V.N.J. roept ! 
ANTWERPEN LINKEROEVER 

Ons sekretariaat is thans in 
handen van Reimond De Bouvre, 
Thonet laan 110 (8c), telefoon 
33.43.46. Voor a'le in ' ichtingen be
treffende aansluitingen, abonne
menten en V.U.-aktivlteiten, kan u 
zich tot vermeld adres wenden. 

Wij rekenen verder op al onze 
leden en slmpat 'santen om zo tal
rijk mogelijk deel te nemen aan 
de Landdag. Bizonderheden dien
aangaande zul'en schriftelijk ver
s t rekt worden. 

AFDELING TURNHOUT 

Op 17 mei 1.1. hie 'd de afdeling 
Turnhout een voorUchtingsverga-
dering in de grote zaal van het 
Lindenhof. Een aandacht ig gehoor 
vulde de zaal. A's eerste sprekeir 
zette ar'-ondissementsvoorzitter Jos 
Van Bruggen de p'aatselijke mis
toestanden eens duchtig in de verf 
en bewees met de nodige statistie
ken de ellendige toestand van 
werkverschaffing en vervoer in 
ons arrondissement. Vervo'gens 
ve'-leende de voorzitter van deze 
vergadering heer Paul Van Eyck, 
he t woord aan üc Paul Mertens, 
die vooraa he t tema van de grond
wetsherziening aanpakte . 

Onze aigemene seketaris Wim 
Jorissen bracht tenslotte he t top
pun t van deze geslaagde avond : 
hi j sprak over de zetelaanpassing. 

Een klein debat besloot deze 
ve 'gadering. 

1 BRABANT 

EVERE 
Op 16 juni e.k. wordt in de 

« Brasserie de la Limite », Wal-
kierss t raat (verrjDtigtng van Lin
destraat) te Evere een grote 
voksvergade'^ing inger-cht die 
st ipt zal beginnen te 10 uur. Als 
sprekers : T. van Overstraeten en 
W. Luyten. Alle Vlamingen en le
den uit Evere en omliggende, die-

R E S U L T A T E N . d a a r o m 
h e t m o d e r n s t e 
h u w e l i j k s w e r k . 

D u i z e n d e n k a n d i d a t e n 
S c h r i j f : 

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

P o s t b u s , 186, O o s t e n d e . 

nen deze zondagvoormiddag vrij te 
houden en op deze vergadering 
aanwezig te zijn. 

ERPS-KWERPS 
Op zaterdag 1 juni te 19 uur 30 

woi'dt er in de zaal « La Panne », 
Engerstraat 51, Erps-Kwerps, een 
openbare V.U.-vergadering gehou
den. De geluidsfilm over de 2de 
Mars Op Brussel zal worden ver
toond. Toon van Overstraeten, 
propagandaleider der V.U., behan
delt de huidige politieke situatie. 

Iedereen welko'^ Ingang gratis. 

0-VLAANDEREN 
AALST 
Diskussle-£roep. 

Op donderdag 30 mei te 20 uur 
komt in lokaal De Vriendschap de 
diskussie-groep samen. 

Het onderwerp da t er zal behan
deld worden is : « Wij en gemeen-
tepo'itiek ». 

Alle leden en abonnenten zullen 
persoonlijk aangeschreven worden. 
Werftocht. 

De arrondissementeie kolporta-
gep oeg bracht een goed onthaald 
bezoek aan Baardegem en Mel-
dert. Een flink aanta l bladen 
werden aan de man gebracht De 
afdeling Haa' ter t vaardigde 2 zij
ner bestuursleden af om deel te 
nemen aan deze kolportage Welke 
afdeling vo'gt dit goede voorbeed? 

GREMBERGEN 
Op 1 juni 62 wordt de afdeling 

Grembergen opgericht en he t 
staHsein voor de werkzaamheden 
gegeven. Alle nieuwe leden zijn 
van har te welkom. Het sekreta^ 
r iaat is Diikstraat 18, Grember
gen. 

OUDENAARDE 
Zaterdag 15 juni komt de arron-

dissementsraad bijeen. De raads
leden zullen overgaan tot de sta-
tutai-e verkiezing van het nieuw 
arrondissementeel bestuur. 

J-liyiBURG 
BREE 

Vrijdag a s . 31 mei wordt een 
zeer belangrijke openbare voor
lichtingsvergadering gehouden in 
de vergaderzaal van Café Malta, 
Kanaa l laan te Bree. De vergade
r ing begint te 20 uur en iedereen 
Is van har te welkom. Vanzelfspre
kend zullen onze leden en sympa
th isanten het voorbeeld geven en 
beslist aanwezig zijn. Als sprekers 
ta-eden op : Hugo Telen, p^-opagan-
daleider van arr , Tongeren-Maas
eik, Toon Van Overstraeten, alg. 
propagandaleider en Drs. Joris 
Degraeve, provincieraads'id van 
de V.U. 

HASSELT 
De afdeling Hasselt vergaderde 

onder het voorzitterschap van Ir . 
Renaa t Vanheusden. De nadruk 
werd gelegd op het blijvende be
lang van de leden- en abonnemen-
tenwe" ving. 

De kaderleden beloofden even
eens een bizondere Inspanning te 
doen tot het wellukken van de 
deelname aan de Landdag. 

HERK DE STAD 
Onder leiding van Urbaan De-

bruyn heeft de propagandaploeg 
van Herk de Stad gratis Volks
unie-bladen uitgedeeld in een 

G R I M B E E R 
maandblad voor geestige 
lieden - Adres: Brusselse-
stwg 111, Asse. - 20 F on
der gesloten omslag voor 
vier nummers. 

Aanbevolen Huizen 
Vlaams Huis 

« Cafe FALCON n 
Verbondstr 57 Antwerpen 

Tel : (03)37.63.35 
u ontmoet er uw vrienden 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt U in 
afspanning 

« DE KROON » 
O.L.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

Vlaams Hui s Breughel 
de Smet de Naeyerlaan, 141 
Blankenberge. T 050/41637 

Vol.-pension. 30 kamers. 
Vlak bij station. 

"Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
Eüsabethl. 10? - T. 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant > 
in het Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

reeks omliggende gemeenten. Dit
maal kwamen aan de beurt : 
Nieuwe kerken, Binderveld, Gor-
sem en Schakkebroek. In totaal 
werden een duizendtal bladen uit
gedeeld. 

KWAADMECHELEN 
De werkgroep Beringen heeft, 

onder leiding van J a n Caubergs, 
Volksunie-bladen uitgedeeld in de 
gemeente Kwaadmeohelen. 

Mo"gen komen weer andere ge
meenten aan de beurt. 

LANAKEN 
De plaatselijke secretaris Gus-

taaf Begas heeft de bestuursle
den samengeroepen om een be
spreking te wijden aan de voor
naamste aktiviteiten, o a. deelna
me aan de autokaravaan die ver
trekt te Lanaken heden namiddag 
te 16 uur; de reis naa r de land
dag; het op touw zetten van een 
bevlaggingsaotie en het versprei
den van Volksuniepamfletten. 

We delen ook mede da t ons 
weekblad « De Volksunie » te ver
krijgen is in de krantenkiosk op 
de markt te Lanaken. 

MEEUWEN 
De voorzitter van de afdeling 

Bree-Peer dhr. Ir. Jaak Vaesen is 
verleden week in het huwelijk ge
treden. We bieden hem onze beste 
ge'ukwensen aan. Thans is hij 
woonachtig te Hasselt zodat deze 
afdeling weer met een buitenge
wone goede werkkracht verrijkt 
is. 

MAASEIK 
Morgen, zondag 26 mei houdt 

de kolportageploeg een werftocht 
te Maaseik. We verwachten een 
stipte opkomst van de propagan
disten. 

MILLEN 
De plaatselijke organisatie voor 

sociale en Vlaamse aotie heeft een 
buitengewoon geslaagde voor
drachtavond inge'-icht. Het kon ook 
moeilijk anders als men weet da t 
de inrichters een flink stel knap
pe mensen groepeert en ander
zijds een spreker als Eerw. Pater 
Dokter Marcel Brauns S.J. he t 
woord kwam voeren over de 
« Vlaamse en sociale Beweging on
der bijbelse belichting », meer dan 
100 aanwezigen vulden he t lokaal 
dat veel te klein was voor deze 
gelegenheid. 

Spijtig dat ' t ienta.leh personen 
geen toegang meer vonden. Pa ter 
Brauns heeft 3 volle uren gespro
ken en nadien nog tal van vragen 
beantwoord. We geloven niet dat 
nog iemand zal twijfelen aan de 
noodzaak van een radikale parti j 
als de V.U. nada t hij de argumen
ten heeft horen uiteenzetten door 
een van Vlaanderen 's grootste ge
leerden. 

We weten reeds nu dat Pa ter 
B^'auns a.s. winter veel voordrach
ten zal mogen houden in Limburg 
want het is er beslist nodig om tal 
van verkeerde opvattingen aan
gaande de christelijke beleving 
recht te zetten. 

We feliciteren hier speciaal on
ze medewerker Leo Baneken die 
nogmaals bewezen heeft een bui
tengewoon organisato' ' te zün. 

QQJQQJ2 
ARR. BRUGGE 
Op zondag 26 mei a.s. ster-rit door 
West-Vlaanderen voor ze 'elaanpas 
sing en E-3. 

In West-Vlaanderen leidt de r i t 
naa r de « bedreigde » gebieden : 
Rekkem en Kruiseke. 

Automobilisten - deelnemers wor
den dringend gevraagd om voor 
he t a-T. Brugge te verzamelen : 

te Knokke om 13 uur 15 ; Lip
pensplein; 

te Brugge om 13 uur 15 t Ko
ning Albertlaan ('t Zand) ; 

te Torhout om 14 uur 15 : Vre-
delaan. 

Opgave en verdere inlichtingen 
op het sekretariaat van de VVB-
Brugge, dhr B. Reynae t, Bossuyt-
laan 41, Assebroek. 

Overname geboden : te Brugge 
is het oud-vlaams lokaal — toeris
tisch internationaal gekend — 
« Vlissinghe » over te nemen. Voor 
al'le inlichtingen kan men zich 
wenden tot de huidigs uitbaatster, 
Mvr. Wwe Anseeuw, he ' b^rg « V is-
singhe », Blekersstraat 2, Brugge. 

Stichting Lod. de Raet : t,e 
Brugge wordt van 22 tot 27 juli 
a.s. in internaatsverband een kur-
sus ingericht onder het devies 
« ontmoeting met kunst en kun-
sitenaa's ». Verdere iin!liohtin-\n 
en inschrijvingen op het adres 
van de stichting : Koudenbei g 72, 
Brussel 1. 

DIKSMUIDE 

Kolportages. 
De ko'po tage te Diksmuide d'e 

doorging met de nieuwe microwa-
gen werd een reuzesukses. 130 b'a-
den werden aan de man gebracht. 
Het pamflet over de spreekbeurt 
van Pater Bi-auns sloeg in als een 
bom. 

Vo'gende kolportages : 
Zaterdag 25 mei 1963 : Middel

kerke en Wilskerke. 
Verzamelen om 2 uur aan de 

kerk te Middelkerke. 
Zondag 2 juni : Hoogstade, Vin-

kem-Wulveringem Gyverinkhove. 

KORTRIJK 
Onze vriend Bert Van Malder-

gem heeft zijn ontslag als arron
dissementeel voorzitter van het 
ar-ondissement Kortrijk inge
diend. 

Spijtig voor de provincie, maar 
dubbel spijtig voor Kortrijk. 

Wij zien met weemoed deze 
noeste werker vertrekken. In zeer 
korte tijd heeft de V.U. onder zijn 
kundige leiding een merkbare 
vooruitgang geboekt. Wij denken 
aan de onvergetelijke anti - Gil-
son - meeting in de volle stads
schouwburg, de schitterende pro-
pagandatochten met Bert aan de 
micro en zoveel andere aktivitei
ten waar wij allen getuige zijn 
van geweest. 

Uw werkgelegenheid maakt he t 
U onmogelijk Bert het roer ver
der in handen te houden. Wij be
grijpen het, maa r betreuren het, 
wij zullen U missen Wij vechten 
verder om van Kortrijk te maken 
wat Uw plan heeft voorzien. Het 
provlnclaaJl bestuur rekent op alle 
medewerkers om verbeten en een-
d 'ncht ig verder te werken voor de 
uitbouw van de part i j In het ar
rondissement. Kortrijk kan ook op 
ons rekenen. «In dienende liefde», 
de spreuk van Bert, weze in de 
toekomst de leuze van ons allen. 

M. Zwaenepoel. 

MOERKERKE 

Op zondag 19 mei 11. werd ons 
blad met sukses verkocht te Moer-
kerke en Moerkerke-St Rita. Onze 
propagandisten halen eer van hxm 
werk. Daarbij is het opval'end da t 
de belangstelling voor de V.U. van 
maand tot maand stijgt. 

GEBOORTE 
In het gezin G. Coppens-Demul-

der te Neder Over Heembeek 
kwam, n a Bruno, Walter en Deni-
se, op 7.5.63 een Wim 

Hartelijke gelukwensen. 

IN MEMORIAM 
Te Oudegem overleed Mej. Ma

ria Cooreman. 
Aan de broeders en zuster van 

de overledene, strijders voor 
Vaanderen van he t eerste uur, bie
den wij onze innige deelneming 
aan. 

BEZOEK OVERMAAS 
en het 

HOF DE V O E R 

KLOOSTERSTRAAT 8 4 TE ' S GRAVEN-VOEREN 

V 
PRACHTIGE KAMPEERTERREINEN TE 

MOELINGEN EN TE TEUVEN 

V 
ALLE INLICHTINGEN BIJ 

J E F ERNST 'S GRAVEN-VOEREN 

TEL. (04)79.62.00 

GELD 
voor iedereen ! 

O p g e w o n e h a n d t e k e n i n g 
e n o n d e r d e s t r i k s t e 
g e h e i m h ( ! i i d i n s z o n d e r 
onder7oei< bij g e b u r e n of 
w e r k g e v e r 
T e r u g b e t a l i n g in 
12 18, 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 

E L A S T I C 
De Kantelpoort die 
- groot of klein -
volledige voldoening 
geeft. 

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

Voor inlichtingen zich 
wenden tot : 

J. ERNST-THEUNISSEM 
Hof de Voer 
Kloosterstraat, 84 
's Gravenvoeren. 
Tel. : (04)79.62.00 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 

t e 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 VOOT 
groepsreizen en 
scholen., enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's 
Alles prima verzorgd 
en goedkooD 
• 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof II 
te An twerpen 

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

D O R T - B I E R K E L D E R 
O u d e Markt 22 
Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land 
• 

' Niet vergeten dat men In 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

.̂m̂ . 

Niet vergeten:" 
weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 
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D ' A T we ook van deze regering 
niets anders dan holle woorden zouden krijgen 
of uitgeholde beginselen als « oplossing » van 
het Vlaams vraagstuk was voor ons van meetaf 
aan een zekerheid. 

Tot nog toe is het gebleven bij een kultuur-
autonomie, die zonder begroting, minder is dan 
een karikatuur van dit begrip en bij de vastleg
ging van de taalgrens, die een verlies betekende 
van heel wat Vlaamse gemeenten en gehuchten 
en die men nog steeds weigert rondom Brussel 
te sluiten. 

f OOR P.W. Segers is dit alles 
nog niet erg genoeg. Hij weigert de vervlaam-
sing van het hoger officierenkader. Het voorstel 
van zijn partijgenoot De Boodt voor splitsing 
van het leger in taalkaders wees hij af. 

Iedereen kent nochtans de werkelijk schan
delijke kolonaiistische toestanden in dit leger 
met zijn 12% hogere nederlandstalige officieren 
tegen 88% franssprekende. 

«Het Volk» heeft een paar jaar geleden 
eens geschreven dat een minister die Vlaams 
wilde blijven en handelen als minister later 
nooit meer een kans kreeg om minister te wor
den. Het haalde de gevallen aan van senator De 
Boodt en van volksvertegenwoordiger Van den 
Daele, die inderdaad Vlaamse ministers wilden 
zijn. Zij kregen nooit een kans meer ! 

r .W. Segers is echter minister in 
elke regering waarbij de CVP betrokken is. Vol
gens « Het Volk » is hij als minister dus nooit 
Vlaamsgezind gebleven in denken en handelen. 

Zelfs voor de ziende-talinden heeft hij dat 
nu bewezen met 't afwijzen v. d. taalkaders in 't 
leger. Maar « Het Volk> en «De Standaard » 
schijnen dit normaal te vinden want de man 
wordt niet eens scherp aangepakt. 

Verwondert dit hun lezers niet ? 

Vlaanderen eerst ? 

Neen. 

Eerst minister. 

De CVP-litanie sinds 132 jaar. 

1 ERLOOPS kunnen we hier 
aanstippen dat ook op andere gebieden de Bel
gische verfransende machten door P.W. Segers 
gespaard worden omwille van die dierbare mi
nisterzetel. 

En wel het grootkapitaal. 

P.W. Segers was immers steeds de voor
naamste hinderpaal waarop het ACV botste als 
het de nationalisatie vroeg van de energiesektor. 

De verstaatsing van deze sektor is nochtans 
een feit in Nederland en Luksemburg, in Noor
wegen, Denemarken, Zweden en Finland, in 
Oostenrijk en Zwitserland, in Spanje en Italië, 
in Engeland en Frankrijk en zelfs in Duitsland, 
kortom in praktisch heel Noord-, Zuid- en West-
Europa. In België alleen heerst er op dit gebied 
volledige anarchie en betalen enkeling en fabri
kant de elektriciteit veel te duur. De prijs is bij 
ons inderdaad de hoogste van heel Europa. 
Daarbij vloeien de grote winsten voor het groot
ste gedeelte naar Frankrijk langs de Banque de 
Paris et des Pays Bas om en langs de Banque 
Lambert eng verbonden met de Frans groep 
Rotschild. 

Hier staat P.W. Segers aan de zijde van de 
P.V.V. de franskiljonse partij van het grootka
pitaal tegen de belangen van praktisch alle 
Vlaamse mensen. 

O. NDERTUSSEN broedt de rege
ring op nieuwe plannen om een maksimum van 
Vlaams gebied te ontroven en te verfransen. 

In « Het Volk » van vorige zaterdag verna
men we dat de aanhechting bij Brussel in over
weging genomen werd voor gedeelten van Vil
voorde, St Pieters-Leeuw, Kraainem en St Ge-
nesius-Rode. Maandag lazen we in de kranten 
dat daarbij nog een gedeelte zou komen van 
Wezembeek-Oppem, naast Drogenbos en Wem
mei volledig ! 

Niet eens meer faciliteiten. Maar in één keer 
de aanhechting en de verfransing ! De Vlamin
gen zouden dan voor het geheel van Brussel 
nieuwe taalwetten krijgen waarbij de staat hoe
der zou worden in plaats van de gemeenten. 

Wij kennen dat. 

De staat is nu ook reeds hoeder van de taal
wetten op het onderwijs te Brussel. Toch volgen 
duizenden Vlaamse kinderen er hun onderricht 
in het Frans. De paar taalinspekteurs staan 
machteloos, niet alleen door hun gering aantal 
maar ook door de onwil van de hogere staats
ambtenaren en van de ministers zelf ! 

Daarom dat er nu zoals vroeger maar één 
antwoord op alle anti-Vlaamse imperialistische 
plannen kan bestaan en het des te luider klinkt 
omdat Vlaanderen des te ongeduldiger wordt : 

Njet! 

Wi IE geestdriftig is over de «aan
pak» en de «doortastendheid» van de regering is 
Schildwacht van Het Volk. De vierkante centi
meter en de morzel Vlaamse grond die zouden 
verloren gaan is hij thans helemaal vergeten bij 
zijn loflied op het tweespan Lefèvre-Spaak. 

Zien alle Vlaamsgezinden nu de wispelturig
heid in van al die CVP flamingantische parle
mentsleden ? Huizen kan men er niet op bou
wen en Vlaanderen zeker niet. Zij zijn drijf
zand waarin de Vlaamsgezinde kiezers verzinken. 

Hun franstalige vleugel gaat ondertussen 
verder met haar pogingen om van Leuven een 
tweede Brussel te maken. 

Voor ons moeten ze het trouwens niet laten. 
Zij zullen de Vlamingen zo zenuwachtig en on
geduldig maken dat tenslotte alle franstaligen te 
Leuven zulen buitengebezemd worden. 

Wat meteen de logische oplossing van de 
Katolieke universiteit in Wallonië zal meebren
gen. 

E EN positief punt bood ons de 
voorbije week : de splitsing van het Ministerie 
voor Nationale Opvoeding en Kuituur. Althans 
kwam er in elk atheneum 'n omzendbrief toe met 
het bericht van deze beslissing, die in 1939 reeds 
zou getroffen worden. De leerlingen kregen zelfs 
twee dagen verlof om deze verheugende stap op 
weg naar het federalisme te vieren. 

Het bleek achteraf een mop. 

Wedden dat de Volksunie die weer uitge
haald heeft ? 

w . „..., 

Bouwgronden 
te Mortsel, Edegem, Schelle, Aartselaar, Blankenberge. [ 
Zellik, Turnhout, Neerglabbeek, Hove. Kalmthout, | 
alsmede tn tal van steden en gemeenten van de provincie ! 
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