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ALLEN NAAR 
VAN OVERAL IN HET VLAAMSE LAND BEREIKEN 

ONS OPTIMISTISCHE BERICHTEN IN VERBAND MET 

DE LANDDAG. REEDS THANS ZIJN TIENTALLEN EN 

TIENTALLEN AUTOBUSSEN INGELEGD; AUTOKARA

VANEN ZULLEN UIT ALLE STREKEN OP 9 JUNI NAAR 

WEMMEL KOMEN. 

HET SUCCES VAN DE LANDDAG ZAL VOLLEDIG ZIJN 
WANNEER AL ONZE KAMERLEDEN EN PROPA
GANDISTEN THANS NOG EEN LAATSTE GROTE 
INSPANNING DOEN OM HUN LEDEN EN SIMPATi-
ZANTEN ER TOE AAN TE ZETTEN, NAAR WEMMEL 
TE KOMEN. 

ONZE TALLOZE LEZERS-AUTOMOBILISTEN ZETTEN 
WE ER TOE AAN, SPONTAAN NAAR DE LANDDAG TE 
KOMEN EN EVENTUELE LEGE PLAATSEN IN HUN 

WAGEN IN TE LATEN NEMEN DOOR VRIENDEN EN 
KENNISSEN. 

ZO WORDT DE LUSTRUMLANDDAG BESLIST EEN 
MEEVALLER ï 

ABONNEMENTS
HERNIEUWING 

Deze week komt de post
bode voor de vernieuwing 
van de zes-maandelijkse 
abonnementen. Hij komt 
slechts éénmaal aankloppen. 
Gelieve daarom uw huisge
noten te verwittigen zo U 
zelf afwezig mocht zijn. Een 
halfjaarlijks abonnement 
kost 105 F. 

Dank bij voorbaat ! 
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MR F. VAN DER ELST, VOORZITTER V.U. 

DRS W. JORISSEN, SEKRETARIS V.U. 

I DE KAMER 
LANDDAG TE WEMMEL : EEN TRADITIE ! 

IN 1930 STONDEN OP HET LANDDAG

TERREIN TE WEMMEL DUIZENDEN FRON-

TERS UIT GANS HET VLAAMSE LAND. 

Belangrijke redevoeringen van mr Van der Eist en mr Deconinck. 

Tijdens de bespreking van de begroting van Natio
nale Opvoeding en Kuituur in de Kamer hielden de 
woordvoerders der V.U., dhrn Van der Eist en Deco
ninck, belangrijke redevoeringen waarin zij de 
regeringspolitiek ongenadig hekelden. 

Mr Van der Eist herinner
de aan de interpellatie die 
hij enkele weken geleden 
hield over de ontstellende 
wanverhoudingen op taalge
bied in de Brusselse musea 
en wetenschappelijke instel
lingen. Een Vlaming heeft er 
slechts de kans, door te drin
gen tot het bestuur wanneer 
'hij vrede neemt met een 
vernederend statuut van 
taaladjunkt. Nog onlangs 
werd in musea voor Kunst 
en Geschiedenis een Luike-
naar tot hoofdkonservator 
benoemd, ofschoon er ook 
een Vlaamse kandidaat was; 
de benoemde Waal kwam uit 
het kabinet van Van Elslan-
de. Wanneer er dan toch al 
eens een « Vlaming » be
noemd wordt, zoals de direc
teur van de sterrewacht dan 
is het een franssprekende u^' 
een totaal vprfranste fan 
He 

N'adat Mr v o i c;-.r üist 
'•'ns had gebiokcn voor 

de Antweipsp uaiversiteit, 
behandelde hij de kwestie van 
de kulturele autonomie. Al
hoewel de Vlaamse gemeen
schap, o.m. bij monde van de 
Kultuurraad. deze kulturele 
autonomie eiste en alhoewel 
beide regeringspartners ze 
aan hun kiezers beloofden, 
is er nog geen schijn van 
verwezenlijkt. Fransspreken
de ambtenaren te Bmssel 
blijven verder beslissen over 
onderwijsvraagstukken in het 
Vlaamse land. De regering 
tracht het land een rad voor 
de ogen te draaien; de reak-
tie van de Vlamingen zal 
echter niet uitblijven. 

Mr Deconinck kloeg de 
schandalige onderwijstoe
standen in het Brusselse aan. 

In Eisene is er geen enkele 
officiële nederlandstalige 
school; in Ukkel en St. Gillis 
is het ongeveer even erg. 
Tientallen en tientallen ge
vallen van valse taalverkla-
ring of van onwettige over-

hevehng naar Franse klas
sen werden door de taalin-
spektie vastgesteld. De 
Vlaamse klassen worden 
vastgeplakt aan Franstalige 
scholen, waarvan de directie 
vaak niet eens Nederlands 
kent. Ook het vrij onderwijs 
schiet terzake schromelijk 
tekort en is vaak nog behept 
met « de geest van de be
talende school ^ 

Mr Deconinck nekelde de 
sociahstische unverschillig-
heid t.o V de denationalisa-
tie te Brussel en noemde dat 
één der redenen, waarom het 
sociahsme nooit in Vlaande
ren is doorgebroken. 

Mr Deconinck besloot zijn 
herhaaldelijk onderbroken 
redevoering met een pleidooi 
voor de demokratizering van 
het onderwijs, het oprichten 
van een Antwerpse universi
teit, het instellen van een 
presalaris een hervorming 
van de studiebeurzen en een 
op de toekomst gericht we
tenschapsbeleid' 

Het geld d<i- nio^t dienen 
om de jeugd ui net leger te 
bewapenen en te uniforme
ren, kan beter besteed wor
den aaji de nationale opvoe
ding ! 

j> L A N D D A G T E R R E I N 
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1 Geiaeentehuis Wemmei - 2. Tramstation -

3. Landdagterrein - 4. Parkeerplaatsen. 
A. Limburg Stirumlaan (toegangsweg « alle richtingen >) 

B. Richting Zellik - B. Richting Merchtem . 
D. Richting Strombeek?Meisse 



I 
Dt VOLKSUNIE 

MOTIE 

Het bestuur van de Volksunie 
kiTondissement Brussel, in spoed-
rergadering bijeengekomen : 

Stelt vast dat weer hardnekkige 
[eruchten de ronde doen, volgens 
velke de regering de zogena-amde 
I godsvrede » wil misbruiken om 
>.a. te doen aanvaarden dat delen 
ran de gemeenten Drogenbos, 
Kraalnem, Linkebc-ek, St-Genesius-
Bode, St-Pieters-Leeuw, Vilvoorde, 
(Vemmel en Wezembeek-Oppem 
Wj Groot-Brussel gevoegd worden. 

Herinnert aan zijn motie van 
fuli 1962, waarbij werd aangetoond 
dat de aanhechting van o.a. Ha
ren en Neder-over-Heembeek bij 
Brussel reeds zeer nadelige finan
ciële en kultiurele gevoJgen had 
roar de plaatselijke bevolking en 
waarbij betoogd werd dat de Brus
selse agglomeratie, na terugkeer 
van Haren en Neder-over-Heem
beek naar hun normale bestem
ming, meer dan voldoende woon-
eelegenheid kan bieden, mits be
tere samenwerking tussen de ge
meenten en een ernstige bestrij
ding van de anti-sociale grondspe-
kulatle, de onekonomische ontvol
king van de stadscentra en de on-
ratlonele bouwpolitiek. 

Het bestuur begrijpt niet waar
om, op het ogenblik dat Minister 
GUson plannen ixltwerkt om de 
bestaande gemeentelijke grenzen 
te ratlonalizeren, het reeds zo 
«lecht bestuurde Groot-Brussel nog 
Bou moeten uitgebreid worden ten 
nadele van Vlaamse gemeenten. 

De Volksunie kan, evenmin als 
de andere Vlaamse verenigingen, 
aanvaarden dat de verminking van 
Vlaamse gemeenten zou gebeuren 
terwiDe van Inwijkelingen, die zich 
vrijwüUlg in die gemeenten hebben 
gevestigd. 

De Volksunie begrijpt die over
dreven bezorgdheid voor die vrij
willige en over het algemeen wel-
«rteiaende inwijkelingen nog veel 
minder, als kan vastgesteld wor
de» hoe weinig bezorgdheid wordt 
l>et<7ond voor de Vlamingen, die 
Biot» om den brode In het Walen-
ïand vestigen en er in sominlge 
gemeenten bijna 50 % van de be
volking tütmaken. 

Het bestuur van de Volksunie 
Arrondissement Brussel : 

Blijft zich dan ook krachtdadig 
Terzetten tegen de reeda zo dik
wijls opgerakelde « faciliteiten », 
gezien deze geen zin hetoben. 

Veriet zich thans ook, in het be
lang van de betrokken bevolking, 
tegen de verminking van Vlaamse 
gemeenten rond Brussel. 

Eist integendeel dat het bestaan
de Groot-Brussel eerder grondig 
zou aangepast tn aangepakt wor
den om er een evenwichtig uitge
bouwde hoofdstad van te maken 
en daar te bereiken dat Vlamingen 
en Wa'en ge ijk worden behan
deld. 

M. Vanthournout. 
Dr V. Anciaux. 

PENSiGENEN 
Waarde Redaktie, 

Dat de socialisten de mond vol 
hebben met hun zogezegde be
zorgdheid voor de ouderen van da
gen, hebben zij bij de laatste ver
kiezingen ten overvloede bewezen. 
Maar of het in de werkelijkheid 
wel Zo is, durf ik ten zeerste be
twijfelen. 

Nu de socialist Leburton, die de 
dienst van ouderdomspensioenen 
onder zijn bevoegdheid heeft, moet 
bekennen dat op 31 maart j.1. nog 
12.000 gevallen te vereffenen ble
ven, moet men aan de oprecht
heid van die socialistische be
zorgdheid sterk beginnen twijfe
len. 

Dat er onder de bevoegde leiding 
van die heren een aardig stxikje 
geknoeid wordt, blijkt uit het feit 
dat het onmogelijk geacht wordt 
een inventaris op te maken van de 
ontvangen en nog niet uitgekeerde 
mandaten, zoniet zou de boel vol
ledig ontredderd zijn. Men leest 
wel « volledig onfcMKlderd ». Iede
re zelfstandige, welke zo'n dwaas
heid durft uitkramen, mag zijn 
zaakje vaarwel zeggen. Maar hij 
zou alleen zichzelve schade berok
kend hebben. 

Met onze exaltante ministers is 
het andersom. Daar moet de k'ei-
ne man boeten in hun plaats. B!n 
wat hier het geval nog pijnlijker 
maakt, is dat het ouderlingen be
treft. 

Zoals het kristelijke bij de CVP, 
zo ook is het f ĵciale bij de BSP 
nog maar een versleten leuze zon
der Inhoud. 

Ook hier is een jonge partij als 
de Volksunie er nodig om de zweep 
te hanteren. 

B.H. - Aalst. 

PLECHTIGE KOMMUNIE 

Geachte Redaktie, 
In « De Gazet van Antwerpen » 

las ik dat in de Vlaamse randge
meente St. Genesius-Rode in de 
pai'ochie « O.L. Vrouw ten Glim
lach » de kinderen hun plechtige 
kommunie niet in het Nederlands 
konden doen en naar een andere 
parochie dienden te gaan ! 

Niet alleen echter te St. Gene
slus-Bode zijn er moeilijkheden. Te 
Etterbeek (St. Antonius) deed 
mijn zoon zijn plechtige kommu
nie. Onze pastoor doet zijn best 
om Nederlands te spreken, maar 
de onde'pastoor is doodeenvoudig 
van slechte wil. 

Nu had hij de regeling van de 
plechtige kommunies in handen. 
Op het verzoek van de Vlaamse 
ouders de inlichtingen betreffende 
de ceremonie in het Nederlands te 
geven, daair ze geen Frans ver
staan, antwoordde die eerwaarde 
heer dat « Brussel bmnen 50 jaar 
een Franse stad 2»u zijn » en dat 
hij « als Waal geen Vlaams gevoel 
had » ! 

Alsof hij niet wat christelijk ge
voel kon hebben. 

Wanneer zullen sommige kato-
lieke priesters ophouden met hun 
i"a.<;senondei'scheid ? 

C.W. - Etterbeek. 

JAN VERROKEN 
Waa'^de Redaktie, 

Dat de C.V.P.-er Verroken, aüas 
Jan van Edingen, weinig afweet 
van de Godsvrede zoa's zijn baas 
Theo Lefèvre het voorhoudt, blijkt 
uit zijn zoutloze artikeltjes in 
« De Ronsenaar ». 

Het ventje wenst de Volksunie 
te zien verdwijnen. Dat kan men 
van zijn eigen elektoraal stand
punt maar al te goed aannemen. 
Zijn onbenulligheid is nooit zo in 
het volle daglicht getreden dan 
sedert de doorbraak van de Volks-
imie in 1961. 

Maar of het kiezerskorps de vro
me wens van Janneke zal bijtreden, 
is een andere zaak. De Vlamingen 
zijn het eindelijk beu door zo'n 
partijventjes te worden misbruikt. 

Op de geslaagde autokaravaan 
verleden z<«idag, om de Vlaamse 
els voor zetelaanpassing af te 
dwingen, was het kenschetsend de 

houding van de pclitiekers na te 
gaan. Het twintigtal gekoze
nen van de C.V.P. in de provincie 
Oost-Vlaanderen was juist her
leid tot de schuchtere aanwezig
heid van Jan. Daartegenover stond 
de Volksunie er met twee gekoze
nen op de drie die zij in deze pro
vincie telt. De Vlamingen kimnen 
gemakkelijk de konklusie trekken. 

K.W. - Aalst. 

EEN HELD ! 
Messieurs, 

J'ai lu avec beaucoup d'étonne-
ment et avec d'indignation Ie der-
nier numero de votre hebdoma-
daire « De Volksunie ». 

Je sais maintenant que vous 
êtes des fascistes et des nazistes. 
Pourquol voulez-vous rattacher 
notre pays è. la Hollande comme 
vous écTlvez a la page 10 ? Sachez 
bien messieurs que nous avons 
lutté en 1830 pour notre liberté et 
qu'au besoin nous recommence-
rons. 

Je viens du Congo et je suis ve
nu m'étaiblir a la c6te (Duinber-
gen) et même lei on ne nous laisse 
pltis tranqullles : quelques extré-
mistes flamands se révoltent parce 
que mes enfants vont k 1'institut 
saint Joseph et y suivent des cours 
en fran?ais. Que faites-voiis de la 
liberté du père de famiUe ? Sachez 
messieurs que nous défendrons no
tre liberté et la liberté de nos en
fants et que bientót on ne parlera 
plus qu'ime langue &. la c6te : Ie 
Francais, parce que votre Plamand 
n'est qu'im dialecte qui disparaitra 
d'ici 50 ans ! 

Publiez cette lettre si vous en 
avez Ie courage mais j'en suis sür 
que ce courage-la vous manquera. 

Vive la Belgique ! 
Un membre du comité d'action 

nationale. 
Red. — Tegen al onze principes 

in publiceren we deze onvertaal
de brief. 

Ten eerste omdat hij eens te 
meer tekenend is voor de mentali
teit van de laatste der Mohikainen. 
Tem tweede omdat wij de schrij
ver ervan het genoegen willen 
doen, door iedereen te laten vast
stellen wat een held hij is : de 
brief is — zoals steeds in derge
lijke vaderlandse gevallen — 
naamloos! 

VLAANDEREN 

MIJN LAND 
Onder het motto : 

« De Noordzee bruist en stormt, 
» Kerlmgerland houdt stand ! » 

Vindt op dondei-dag 11 juli aA 
het 30ste Willem De Meyer - pro
gramma plaats van de populaire 
BRT-rubriek « Vlaanderen mijn 
land ». 

Jef Vereist dirigeert het groot 
Limburgs^Symfonie orkest (Maas
tricht) . 

Als solisten zullen we begroeten: 
Benhe Van Hyfte. 

Liode De Vol en Jan Joris. 
Als koren werden door de BRT 

reeds aangeworven : 
Renaat Veremanskoor uit Brug

ge, Het Brugs Madrigalenkoor, 
Richten uit leper, Comtabüe uit 
Knokke, Het bekende meisjeskoor 
« 't Lijstemestje » Eeklo. 

Onderhandelingen zijn gaande 
voor aanwervmg van nog 2 andere 
kool-verenigingen. 

Er zullen een reeks prachtige 
Vlaamse volksliederen door 350 
zangers (essen) uitgevoerd worden. 

Zo o.m. « In Vlaanderen blinkt 
de hemel blauw » (O. De Havre). 

« De Duinen » (A. Preud'hom-
me). 

« De Noordzee » (E. Hulle-
broeck). 

« Noordzeelied » (E. Brengier). 
« Gebed voor het Vaderland » 

(G. Peremans). 
« Brugge die scone » (M. Vere-

mans). 
Dit machtig Vlaams triomfcon

cert vindt p'aats in het kader van 
het Noordzeefesival en krijgt zijn 
verloop in de « Zaal van de Am
bassadeurs » Kursaal-Oostende 
(2.000 zitplaatsen) 21 tot 23 uur. 
We doen 'n beroep op alle Vlaam
se verenigingen om daar groepsrei
zen voor vast te leggen. 

Het worde een triomfavond van 
hoogstaande Vlaamse kultureie 
standing tijdens de drukste perio
de van het kustseizoen. 

W.D.M. 

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

Zetfs de kraaien brengen het uit: 

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

Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, t32, Berendh>ecltt. 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

.STAK^ 
Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Te l 44641 en 44642 

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

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Wij drinken het goede Vlaamse bier van 
de brouwerij Lootens Koekelare 

HOP EIS MOUT 
Verkoper voor Aalst en omgeving : 

Norbert De Ganck, Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel : 053/21667 



OE VOLKSUNIE 

Hieronder volgt het vijfde deel van een artikelenreeks 

die vóór enkele weken in ons blad begonnen werd. 

De 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. 

De cijfers van deze bijdrage werden nog nooit elders 

gepubliceerd. 

^ 

zetelaanpassing 
en demografie 

TABEL XV 

Gemeente 

Streek Komen-Moesl 

Ploegsleert 

Waas ten 
Neerwaasien 
Iloutem 

Komen 
Moeskroen 

Lowingen 
Ilerzeeuw 
Dottenijs 

Vroeger arr. 

roert : 

leper 

» 
» 
» 
» 

Kortrijk 

)) 
» 
» 

Nieuw air. 

Moeskroen 
» 
)) 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 

Inwoners 

i-7il 
3.002 

832 
1.187 
8.373 -

S6.55i 
2.955 
7.296 
6.130 

Streek Brabantse gemeenten 

Orroir 
Amengijs 
Rozenaken 
Everbeek 
Bever 
St.-Pieterskapelle 
lUerk 
Ste Renelde 
Sluizen 
Zittert-Lummen 
Opheylissem 
Neerheylissem 

Streelt van Landen 

Oudenaarde 
» 
» 

Aat 
Zinnik 

» 
Brussel 

Ltuv^:n, 
» 
» 
» 

Doornik 
» 
» 

Oudenaarde 
Brussel 

» 
Nijvel 

» 
—.— » . 

Ëorgworm Eliksem 
Overhespen 
Neerhespen 
Wange 
Laar 

Meerlanden 
Rumsdorp 
Neerwinden 
Attenhoven 
Landen 
Walsbets 
Waasmont 
Walshoutem 
Wezeren 
Overwinden 

Limbuigse franstalige dorpen (Jeker) 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Korsworm 
Wouleringen 

Rukkelingen 
Bitsingen 
Wonck 
Eben-Emael 
Ternaaien 

Hasselt 
Tongeren 

Borgworm 
» 

Luik 
» 
» 
» 
» 

71.070 

785 
972 
617 

1.9il 
1.627 
1.259 

921 
2.712' 

290^ 
656 
716 

1.870 

14.366 

uven 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

285 
i7i 
i28 
270 
528 
S56 
265 

1.009 
1.931 
i.970 

S68 
1.007 
l.i05 

222 
6i6 

U 16i 

98i 
Si2 
96i 
907 
813 

1.276 
1.485 
1.023 

tast 

Voerstreek : 

Moelingen 

's Gravenvoeren 
St.-Martensvoeren 
St.-Pietersvoeren 
Teuven 
Remersdaal 

Luik 
» 

Verviers 
» 
» 
» 

Tongeren 
» 
» 
» 
» 
» 

792 
1.264 

956 
271 
60S 
iU 

'4.299 

-

In het Staatsblad van 14 
februari 1963 werden (einde
lijk) de resultaten gepubli
ceerd van de volkstelling, ge
houden op 31 december 1961. 
De door te voeren zetelaan
passing moet dan ook gebeu
ren op grond van deze cijfers. 

Er is evenwel nog een ander 
element dat een rol zal spe
len bij deze berekening, nl. de 
wijzingen welke door het eer
ste taaiwetsontwerp werden 
gebracht aan de grenzen van 
sommige provincies en ar
rondissementen. De taal-
grenswet wordt van kracht op 
1 september 1963. Het is dus 
normaal dat bij de zetelaan
passing, (die immers prak
tisch niet vóór deze datum 
door het parlement zal goed
gekeurd zijn) de juiste be
volkingscijfers van de gewij
zigde provincies en arrondis
sementen worden in aanmer
king genomen. 

Wij wiiicii nierna vooreerst 
een overzicht geven van de 
belangrijkheid der taalgrens
wijzigingen; in totaal zijn er 
inderdaad 111.693 personen 
bij betrokken ! Voor een ge
detailleerde studie, en de kri-

_̂ tiek op sommige schandelijke 
onr-é"chtvaardlgheden, verwij
zen wij naar de brosjure van 
onze goede vriend Paul Mar
tens : «De Zuid-Nederlandse 
Taalgrens in het Belgisch 
Parlement». 

Welke gemeenten veran
derden van arrondissement ? 
We geven ze in tabel XV : 

Het is interessant na te 
gaan hoe groot de overschot
ten zijn per arrondissement 
en per provincie. In tabel XVI 
volgen onze berekeningen : 

De provincies Antwerpen, 
Namen en Luxemburg onder
gaan geen wijzigingen. 

Alhoewel wij in vorige ar
tikelen steeds de statistische 
cijfers voor einde 1961 hebben 
genomen om de verschillen
de demografische berekenin
gen en verhoudingen vast te 
stellen, dient opgemerkt dat 
de cijfers der volkstelling be
trekkelijk onbelangrijke ver
schillen vertonen met de sta
tistieken, en niet van aard 
zijn onze besluiten te beïn
vloeden. Bovendien zijn de 
gegevens inzake geboorten. 

sterfgevallen en uitwijking, 
met de hieruit berekende per
centages, niet afhankelijk 
van de volkstelling. 

Evenwel willen wij in tabel 
XVII de juiste cijfers, vol
gens de volkstelling weerge
ven, om de verhouding 
Vlaanderen/ Wallonië/ Brus
sel te kunnen vaststellen, re
kening houdend met de taal
grenswijzingen. 

E. SLOSSE 
Hoofd van de 
Studiedienst 
der Volksunie 

TABEL XVII 

(Vergelijk tabel III) 

Gewest : 

Taalgrens-

Bevolking 31.12.1961 Wijziging Eindcijfer 

Prov. Antwerpen 

Prov. Oost-Vlaanderen 

Prov. West-Vlaanderen 

Prov, Limburg 

Arr. Leuven 

Prov. Iltnegouwen 

Prov. Namen 

Prov. Luik 

Prov. Luxemburg 

Arr. Nijvel 

Arr. Brussel 

1.44S.S55 

1.272.005 

1 068.976 

574.606 

352.467 

1.248.854 

369.432 

1.003.526 

216.848 

200.136 

1.439.536 

— 71.070 

— i m 
+ 10.632 

1.443.355 

= 1.271.572 

= 9,97.906 

- 571.111 

= S6S.099 

VLAANDEREN : i.647.04S 

+ 68.617 = 'I.Sn:471' 

— S69.4S2 

— 10.669 = 992.857 

— S16.848 

+ 7.105 = S07.S01 

WALLONIË : S.103.909 

— 747 = 1.438.789 

TOTAAL RIJK : 9.189.741 

TABEL XVI 

Provincie 

West-Vlaanderen 

Oost-Vlaanderen 
Brabant 

Arrondissement 

leper 
Kortrijk 

Saldo 

in meer in min 

— 18.135 
— 52.935 

Oudenaarde 
Leuven + 10.632 
Brussel 
Nijvel + 7.165 

— 71.070 

— 747 

ERRATUM 

I n de vorige bi jdrage van 
deze a r t ike lenreeks is een 
spi j t ige vergissing geslopen. 
I n d e r d a a d d iende de tweede 
p a r a g r a a f van de vierde ko
lom ( « D e heer L indemans 
. . .») op h e t e inde van de 
t eks t onder le t te r c) te ko
m e n . Juist vóór « d) Be
slui t », in de vijfde kolom. 
Zo zal de inhoud alleszins be-
<grr^elijker worden. 

+ 17.050 

Limburg 

Henegouwen 

Hasselt 
Tongeren 

— 984 

Moeskroen (nieuwj 
+ 71.070 

Doornik + 2.374 
Aat — 1,941 

Zinnik — 2.888 

+ 68.617 

Luik Borgworm 
Luik + 4.412 
Verviers 

14.164 

10.669 reOElRAILISfVI E 
d e OPL.OSSIMO 
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LUIK 

Cher projesseur. 

Overal ter wereld vult het gilde der hoogleraren de satirische 
tijdschriften met verstrooide moppen, liet Belgisch projessorenkorps 
heeft hogere en edeler ambities : het dartelt voortdurend lichlvocis 
door de zwa/e koppen en de sombere kopij van het politieke nieuws. 
Tassen de pier van Zeebrugge en de baraque Michel zal het de 
ijverige professorenverzamelaar niet moeilijk vallen, een volledige 
en gevarieerde kollekiie hooggeleerde stoelbekleders-mcl-poliiieke-
aspiraties bijeen te lezen, te beginnen met de A van Acapsul en te 
nndigen met de Z van Zot. Tenware de A en de Z in dit geval voor 
éénmaal dubbel gebruik zouden vormen. 

Ergens tassen de A en de Z, cher professeur, en in ieder gcvnl 
beduidend dichter bij de baraque Michel dan bi] de Zcebragse pirr, 
hooH gij thuis. Betrekkelijk jong nog, dinamisch, beau gargon tu 
goed ter tale zijt gij een sieraad van de Luikse universiteit waar gij -
als ih het goed voor heb - staatsrecht doceert. Strijdlustig, nonkon 
formistisch en begaafd met de scherpe en scheve Luikse logica zijl 
gij meteen een voorvechter van hel Waals federalisme zoals dat in 
de cité ardente beleden wordt : prinsbisdommelijk agressief en 
schrokkerig. 

Gij hebt, cher professeur, over federalisme al het een en andei 
geschreven. Wat in de bezonken rust van uw; studeerkamer uit d( 
pen op het papier vloeit is gewoonlijk het lezen ivaard en Vlaamse 
federalisten zullen graag en vaak instemmend die teksten door
nemen. Uw temperament echter en de van buskruit vcrzaOigiTc 
Luiker atmosfeer drijven er u steeds opnieuw toe, het woord ij 
nemen op verhitte bijeenkomsten en dan, cher professeur, breken 
utü volbloedzinnen de teugel van de rede en slaan ze op hol. 

Op hol ? Zo hoop ik toch, professeur, want moesten uw vrije 
improvizaties op vergaderingen en meetings allerhande de ivare 
ondergrond van uw denken verraden, dan zou het ons verdomd 
moeilijk zijn nog te geloven in uw oprechte federalistische trouiv. 

Er is de laatste jaren in Wallonië links en rechts wel enige 
vooruitgang gemaakt in het logisch federalistisch denken. Het begon 
reeds kort na de oorlog, toen vechthaantje Massart in de Kamer 
breedvoerig uiteenzette dat het hem geen snars kon schelen of de 
Vlamingen al dan niet voor amnestie waren : dat ivas niet de zaak 
van de Walen. De Walen waren er tegen en de Vlamingen moesten 
hun eigen pot maar koken en dat ging niemand een barst aan. 
En zeer recent nog het andere voorbeeld : toen de federalistische 
betoging van verleden zondag te Charleroi werd aangekondigd, 
verklaarden de inrichters uitdrukkelijk dat ze niet manifesteerden 
voor het behoud van Franse voorrechten in Vlaanderen. Ze noemden 
het hun opdracht, Wallonië te verdedigen - niet de Franse taal. 

Prijzenswaardig voornemen en prijzenswaardige houding die ook 
gij, cher professeur, meer dan eens hebt aangenomen. Om koit 
nadien weer te struikelen over een echte Luik? lapsus. Zo zi]l gij 
onlangs een spreekbeurt gaan houden in de Voerstreek ; gij - de 
linkse rebel - hebt er het woord gevoerd voor de laatste feodalen van 
België. Om hen de huid vol te schelden ? Geenszins I Wsl om hen 
de verzekering van al uw simpatie en steun te geven. Wel om hen 
te zeggen dat de Voerstreek bij Luik moet blijven. 

Zijt gij dan, professeur, door de Fouionculose zo aangelasi dat 
gij het Nederlands karkaier der Voerstreek niet kent ? Weer eens . 
integendeel 1 Gij hebt grif toegegeven dat de Voer Vlaams is, maar 
gij hebt een goede remedie aan de hand gedaan om daaraan te ver
helpen. Gij hebt verwezen naar het voorbeeld van de Vlaamse stad 
Edingen die - dank zij taaldwang en sociale druk - verfranst werd 
en overgeheveld naar Henegouwen. Dat was, professeur, uw hoop
gevend teken aan de hemel van de Voerstreek en daarvoor kwaamt 
gij de mobilizatie en de kruistocht van de Voerst' feodalen prediken. 

Samen met de feodalen in de Voerstreek, samen met de Brusselse 
bourgeois en de Edingse beau monde elders. Dal is, cher professeui, 
het demokralisch gezelschap waarin gij uw progressieve verschijning 
het liefst laat rondwandelen. 

Inkonsekwent en smerig ? Nauwelijks I Eerder onbewust : 
ISO jaar heersen, verachten en verdrukken kruipen tenslotte in 
iemands kleren. Zelfs in die van een Waalse leerling-federalist. 

..UU) dio Genes. 

WIJ KWEKEN MONSTERS 

Wij wisten dat wij als Me-
napïer behoren tot de klasse 
van de onderontwikkelde 
volkeren. Kortom wat de 
Grieken zouden genoemd 
hebben in de oudheid « De 
barbaren ». Wij wisten ech
ter niet dat het kontakt met 
onze taal en « kuituur » het 
verschrikkeUjk effekt had 
monsters te kweken. 

Op een massaal verspreid 
strooibiljet van « La Wallo
nië libre » staan twee uitge
mergelde Waalse bloeikens 
— bezig Nederlands te blok
ken — en daaronder « Gij 
zult niet aanvaarden hen een 
ander « Softenon » toe te 
dienen. Wat is dit « Softe
non ? » de vervroegde, ver
algemeende en verplichte 
tweetaligheid, die slechts zal 
leiden tot verdringen van 
Walen en Brusselaars uit de 
kommandoposten en tot het 
Vervlaamsen van Wallonië. 

Het Luikse Softenongeval 
deed al aardig aan rassenpo
litiek denken voor wanneer 
een Waalse Rosenberg die de 
Vlamingen tot uit te roeien 
monsters verklaard. Gas-
ovens zijn niet meer nodig. 
Dijken op de taalgrens en 
dan de Noordzee doen sti j
gen. 

WRANGE 

OVERWINNING ? 

Bij de sindikale verkiezin
gen o-p de metaalfabriek Si-
dal te Duffel was het genoe
gen van bepaalde ACV-bon-
zen over de 6-1 zetel verhou
ding tegenover het ABVV 
niet onverdeeld. Inderdaad 
op de ACV lijst kreeg de 
Volks uniepTopagandist Wil-
diers uit KateUJne Waver 
niet minder dan 57 per hon
derd van het totaal aantal 
stemmen. Een bewijs hoe een 
radikaal Vlaamse houding 
door steeds meer arbeiders 
gewaardeerd wordt. 

Een strooibriefje van die 
in hun wiek geschoten bon
zen dat ze zich niet konden 
akkoord verklaren met « be
paalde propagandamiddelen 
van politieke organisaties » 
toonde aan hoe pijnlijk voor 
sommigen « hun » overwin
ning aankwam. 

grasduinen... 
<( Een striikturele verandering, 'die voor de 

toekomst van België van grote betekenis is, vol
trekt zich zonder de medewerking van de openbare 
machten : de verdere industrializering van Vlaan
deren, dat tot dusverre overwegend een landboww-
land was... 

De ekonomische « trek naar het westen » is 
één der voornaamste drijfkrachten achter het 
Waalse separatistische streven... ». 

Egon Kaskeline in (( Die Wel two-

che », 24 mei 1963, blz. 2 3 . 

NOG NIETS GELEERD ? 

Na zoveel jaren is men er 
in bi'ede kringen wel stilaan 
van overtuigd geraakt dat 
het fanatisme waarmee be
paalde geestelijken indertijd 
de bloeiende Rodenbach-
beweging hebben bekampt 
in de Vlaamse beweging niet 
alleen, maar ook de Kerk 
vee schade heeft berokkend. 

Te Willebroek bestaat een 
afdeling van het Vlaams Na
tionaal Jeugdverbond waar
van de katolieke leden (de 
grote meerderheid) sinds 
vier jaar samen met de an
dere bewegingen van de pa
rochie de bedevaart naar 
Scherpenheuvel meemaak
ten. Dit jaar is er nu verbod 
gekomen; zij mogen niet 
meer mee : « Omdat zij geen 
beweging zijn door de Kerk 
erkend ». Die uitspraak 
wordt door plaatselijke gees
telijke dan op rekening van 
het bisdom gezet. Arm 
Vlaanderen. Wordt de geest 
van Joannes XXIII vermoord 
nog voor deze grote Paus ge
storven is ? 

ONTSTELLENDE 

CIJFERS 

Uit een studie van o.m. 
prof. Coetsier over de struk-
tuur, de evolutie en de re
gionale spreiding der tewerk
stelling onder toepassing 
van de RMZ, halen wij vol
gende cijfers, die een ware 
noodkreet zijn in verband 

de taal der cijfers... 
De (( Nationale Kas voor Beroepkrediet » is 

een organisme dat 60 procent van zijn bedrijvig
heid richt naar het Vlaamse land en naar neder-
landssprekende middenstandondernemingen. 

Zulks komt echter helemaal niet tot uiting in 
de personeelsbezetting. 

Ziehier de samenstelling per taalgroep : 

— Beheerraad : 9 franstaligen, 1 Vlaming. 

— Topambtenaar : eentalige Waal , bijgestaan 
door een Waal en een verfranste Vlaming. 

De vertaaldienst van dit organisme dient alleen 
maar om onwettig werk te verrichten : vertalen van 
Nederlandse dossiers ten behoeve van de frans-
sprekende topambtenaren. Het ondergeschikt 
Vlaams personeel wordt op alle wijzen achteruitge-
steld. 

met de toekomst der Vlaam
se universitair geschoolden : 

Voor de periode 1961-1970 
wonen in de vier Vlaamse 
provincies 52,52 % van de 
jongeren van 17 tot 26 jaar ; 
deze provincies zullen 35 % 
van de Belgische universital-
ren opbrengen; doch er zal 
slechts voor 28 a 29 % vraag 
bestaan naar deze univexsi-
tairen in de Vlaamse provin
cies. 

DUBBELE 
ACHTERSTAND 

Er bestaat dus een dubbele 
achterstand (en let wel, de 
cijfers behandelen de toe
komst, en niet het verle
den !) : 

1) een achterstand in he t 
aantal universitairen : de 
vier Vlaamse provincies zul
len slechts 2/3 van de uni
versitair gediplomeerden 
voortbrengen van het getaj 
waartoe ze demografisch ge
zien in s taat zijn. 

2) de voorzieningen tonen 
aan dat de vraag voor te
werkstelling van academici 
in deze provincies nog lager 
ligt, zodat ongeveer 1/6 der 
Vlaamse gediplomeerden in 
Brabant zullen moeten werk 
zoeken. 

Het is dan ook een meer 
dan dringende eis, dat zowel 
de universitaire vormings
mogelijkheden, als de ekono
mische expansie, in Vlaan
deren tegen een opgedreven 
tempo dienen bevorderd. 

HULP 

Van den Boeynants heeft 
op nauwelijks een week tijd 
reeds driemaal verklaard dat 
de grote « sociale en ekono
mische organizaties moeten 
betrokken worden bij de re 
geling van de Waals-Vlaam
se verhoudingen ». 

Dat is een volkomen nieuw 
geluid ! Nu de regering in 
het slop zit. moeten de a-po
litieke verenigingen ter hulp 
komen. Tot voor kort was 
dat andersom : toen de gro
te sociale, ekonomische en 
kulturele organisaties in het 
Vlaamse land de twee Mar
sen op Brussel inrichtten, 
heette het dat het parlement 
en niet de straat had te be
slissen. 

Maar ja, dat waren slechts 
Vlaamse verenigingen. V.d.B. 
richt zich thans tot de « Bel
gische >. De unitaire spek
slagersbond op kop. waar
schijnlijk ! 



P i VOLKSUNIE 
5 

EVALENKO EN ONZE STOOF 

De onvolprezen baas van 
he t kolendirektorium, ons 
aller rode partij kreatuur 
Evalenko die dit jaar zijn 
jaai'wedde van 945,000 F ver
diend heeft door ons de hele 
winter zonder kolen t e zet
ten, is weer dik in het 
nieuws 

Evalenko heeft met veel 
nadruk verklaard dat een 
herhaling der kolenschaarste 
absoluut uitgesloten is 
« want » zo zegde hij, «thans 
reeds zijn de voorraden voor 
volgende winter voldoende >̂. 

De werkelijkheid ziet er 

enigszins anders uit : op een 
totale kolenvoorraad- van 
741.000 ton zijn er monren-
tee] slechts enkele duizende 
tonnen huisbrand voorhan-
<iien. De vaklui vrezen dan 
ook dat, indien de volgende 
winter even hard zou zijn 
als de vorige, een herhaling 
van het kolendrama onver
mijdelijk is. 

Dat gaat Evalenko. natuur
lijk niet aan : hij is een spe
cialist weervoorspeUer - op -
laage - termijn. 

Zoals vorig jaar ! 

« Kolen genoeg » zegt Evalenko, maar in werkelijk
heid zijn er slechts enkele duizende tonnen huis

brand voorradig. 

RERUM NOVARUM 

IN VLAANDEREN 
Dat er ia Vlaanderen heel 

wat aan het veranderen is; 
werd verleden week nog eens 
bewezen in talloze Rerum 
Novarum-stoeten : de chris
telijke arbeiders droegen op 
tal van plaatsen de eisen van 
de Vlaamse beweging in hun 
optochten mee. « Weik in ei
gen streek », « Vernederland
sing van het bedrijfsleven » 
en « Strijd tegen werkloos
heid en mobiliteit » waren 
tot voor kort leuzen die men 
slechts vond in het Volks
unie-arsenaal. 

Nog beter zal het worden 
wanneer de vertegenwoordi
gers van de Vlaamse chris
ten-demokratie in het par
lement deze leuzen tot de 
hunne maken, ook met de 
daad. Eens te meer immers 
is het thans de bazis die de 
« voormannen » de weg moet 
tonen. 

In ieder geval steekt de 
pozitief-Vlaamse toon van 
veel Rerum Novarumstoeten 
gunstig af bij het verouderd, 
ontzield en plat-malierialis-
tisch vertoon van de rode 
Eén-meistoeten. 

GRIEKS EN SPAANS 
Dezer dagen werd door de 

Waalse Ekonomische Raad 
het feit herdacht dat een 
jaar geleden het verslag Sau-
vy over de Waalse demogra
fie werd gepubliceerd. 

Naar aanleiding van deze 
herdenking werd er met 
trots op gewezen dat de im
migratie van buitenlandse 
arbeiders sterk is toegeno
men gedurende de laatste 
maanden en dat in talrijke 
Waalse bedrijven en instel
lingen maatschappelijke as
sistenten werken die het 
Italiaans en het Spaans 
vloeiend spreken. 

|)IIIHIIIIIHIINIilllllllllliimHlllllimilltlll(ilHllllliIliiniHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUillltHIIIUIillWIIIIUIIIHinillllllir'^ 

I waarde landgenoten... | 
i « Een'echte- socialist kan om redenen van 1 
1 staatsburgerlijke en natuurrechtelijke aard geen 1 
= faciliteiten toestaan. Dit begi-ijpen de Waalse so- = 

§ cialisien volkomen,, die in de di-ie niet faciliteiten 1 
§ bedreigde Waalse geniee^it^n van nu aj aan reeds = 
= verkondigen die nooit ie zulle^i annvawrden. ' E 

E Wanneer gaan de Viaamse socialisten in dit 1 
1 aspekt van de Vlaamse strijd mee hun stem ver- E 

I heffen ? Of zijn de Brusselse bourgeois hen meer = 
1 lücuxrd dan de kleine Vlaamse man van de rand- E 

E gemeenten... ? E 

I N . Van Dijck in « Links » van 27 E 

I aprU 1963. | 
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Het zoveelste bewijs van 
het feit dat de Vlaming min
der is dan een koelie : voor 
de Vlaamse mobielen in Wal
lonië heeft men nooit zoveel 
attenties gehad. 

Inmiddels zijn de eerste 
ladingen Turks arbeidsvee 
ingevoerd in de Borinage en 
het Centrum. Het Waalse ras 
wordt maar aldoor zuiver
der ! 

BRUSSELSE 

ONBESCHOFTHEID 
Tijdens de laatste avond 

van vioolwedstrijd Koningin 
Elisabeth heeft het Brussel
se publiek nog maar eens 
büjk gegeven van zijn diep
ste en innigste gevoelens : 
de Nederlandse aankondi
gingen van de speakerin en 
van de voorzitter der jury 
werden voortdurend onder
broken door gekuch, ge
sprekken en gejouw. 

Het kwam zover dat de 
immer-slagvaardige en moe
dige Aimée De Smedt haar 
aankondigingen onderbrak om 

Gekuch voor moedige Aané» 

ironisch — in perfekt Frans 
gelijk alleen de ménapiens 
dat kunnen — op te merken 
dat er heel wat « mensen 
met een verkoudheid 5> in de 
zaal zaten. 

Nooit vergeten dat de Brus
selse mentaliteit het produkt 
is van de officiële Belgische 
politiek, zoals ze meer dan 
een eeuw reeds wordt ge
voerd met de schuldige me-' 
deplichtigheid van de 
Vlaamse kleurpoUtiekers i 

Einde maarl van dit jaar werd Ie Namen 
liet zogenaamde hongres van de Waalse 
Aktie gehouden. Een duizendtal Waalse 
leiders, geselekteerd met mandaal uit de 
meest verscheidene Waalse verenigingen, 
kwamen er hij elkaar. Van konservatief -
imperialistische groepjes als het « Bloc 
Francophone », over afgevaardigden van de 
hristelljke arheidershewcgingen en die van 
de Waalse « romp » de M.P.W. tot sprekers 
van de Waalse Communisten, onderschreven 
er in een zuiders entoesiasme stellingen 
over volksreferendum, stichting van een 
Waalse wetgevende vergadering die, moes-
Ven ze uit de mond van Vlamingen zijn 
gekomen, als inciviek en revolutionnair 
waren betiteld. Wij hebben toen het belang 
van die Waalse frontvorming doorheen het 
(jnnse kleurengamma onderstreept. 

WAAL 

Vlaam.se kranten spiaken van 13 000 beto
gers, de inrichters van 50.000. Als tve 
mogen vergelijken met de stoet van de 
Rendez-voclers, die we van dichtbij konden 
gadeslaan, zouden we voor de Waalse 
betoging hel cijfer plaatsen tussen de 20 
en 25.000. 

Vermoedelijlt heeft dat nog niet beant
woord aan de te hooggespannen verwach
tingen van de Waalse leiders. Ons inziens 
was het echter een goede weerspiegeling 
van de gestadige ontwikkeling die de 
Waalse beweging de taaiste tijd genomen 
heeft. Ook de spreiding en aard van de 
deelnemers was daarvoor kenmerkend. 
Waar vorig jaar ie Luik de Waalse beto
ging, een omzeggens zuivere Luikse M.P.W.-
arbeidersbeioging was, kregen we nu een 
spreiding in de uiinile en in de diepte. 

door 
waller luylen 

Enkele konservalieven spraken toen 
groenglimlachtend van « leiders zonder 
troepen ». 

Vorige zundag waren ive getuige van de 
betoging, te Charleroi dïe als een sooi-t 
plebisciet bedoeld was von de Waalse volks
massa over de stellingen te Narnen gefor
muleerd. 

Wij gaan niet meedoen aan hel spelletje 
van mtt een. uitgestreken profeLengeücht 
een cijfer mil te spreken dat dan nieV me&r 
aanvechtbaar zou zijn. De Libre en enkele 

Luik vormde nog wel de lalrijkite en ook 
gcestdriftigsle groep, voor de anderen was 
het nog een beetje een onwennig pioefstuk. 
Belangrijk was, en ook Le Soir tekent dit 
aan dat ruime kringen uit de kiistelljke 
arbeidersheiveging en dan vooral de Hene
gouwse, vertegenwoordigd waren. O.a. de 
Voorzitters van de kristelijke arbeidersbe
weging, van Charleroi en Bergen, Al konden 
sommige kommunistisclie en socialistische 
groepen in deze « algemene betoging » hun 
verworven betogingsrefleksen nog niet 
bedwingen, wat uil hun internalionales en 

gebalde vaii>ten bleek, dan is deze front
vorming tussen linkse en kalolieke groepen 
een nieuiu feit. Raymond Latin - de man 
van de 1 ivaal die 10 Vlamingen waard is -
stipte hier trouwens de verdragende bete
kenis van aan met de woorden : « Een 
samenkoTn.si van dergfilijke betekenis is 
voor mij een duidelijke voorafbeelding van 
wat de Waalse beweging binnen afzienbare 
tijd zal zijn ». 

De bekamping van het opzet door de vei-
tegenwoordigers van het officiële socialisme, 
vooral in de streek van Charleroi, kon echter 
niet verhinderen dat de gespletenheid in 
unitaire en federalistische socialisten uil 
het Henegouwse duidelijk naar voor kwam. 
Hei sukses van rebel Glinne die mee 
opstapte en door zijn supporters tegen 
Collard iverd gesteld, konden we ook vast
stellen uit gesprekken met verschillende 
jongeren van de Soc. Jonge Wachten. De 
kloof tussen de bureaukraten van het 
officieel socicdisme en de strijdende basis
elementen is ooR /lier zeer groot geworden. 

Over de geest van de betoging hebben 
lue ons niet beperkt tot het afschrijven van 
de teksten van de draagbarden. Het was 
duidelijk dat men een positieve federalis
tische hervormingsgeest wilde beklemtonen, 
anti-Vlaamse teksten of slogans in de echle 
zin van hel woord waren zeldzaam. 

Al waren randgroepen der Brusselse 
villabewoners en Voerstreekmartelaars wel 
voorbeelden van overlopende kompleksen 
met de eerder lachwekkende Marseillaise 
des Fourons die opriep legen de lyraniu'' 
de la Menapie. 

Interessanlei waren teslen in gesprekken 
naar de opvattingen van de betogers zelf. 
Nadat we een eerste simpatieloenadering 
tiadden verkregen door ons te stellen als 
Vlaams federalist kon de dialoog beginnen. 

Tussen de echt federalistische konsekwen-
ten, die na wat uitleg ons volledig gelijk 
gaven in netelige kwesties als de Voerstrtek, 
de randgemeenten en de Leuvense univer
siteit, en die brutaal-eerlijke die zegde : 

« Je détesle les Flamands », ligt de gr»l^ 
groep. Deze gaf bij een diepere diskussie 
over de Waals- Vlaamse verhouding iedcrt 
maal uiting van een meerderwaardigheidi-
gevoel dat aanbotst tegen feiten als een 
stijgend Vlaams bewustzijn zich gekwetst 
voelt en. voor wie de basis van hun fede
ralisme is, : « Als met die Vlamingen loei», 
geen huis meer te houden is, dat ze lopem 
waar ze goed voor zijn ». 

Welk is de houding van de procentuelr 
meerderheid in Wallonië, tegenover dut 
Waxilse aktie ? De Waalse bevolking heef/t 
op WaMs-nationaal gebied weinig traditie 
van strijdende beweging. Er waren noaiM. 
veel redenen toe. Omdat ze fel roept ovar 
een Vlaams imperialisme rond zaleen waar 
dit toch wat te irreëel is, omdat ze poliliek 
wat te eenkleurig was, lukte het de Waalse 
beweging nog niet van « brede » massas 
AKTIEF te krijgen. Doch haar vooruitgang 
ie duidelijk. M. Ruys in de Standaard geeft 
ook toe, met de opvallende deelname van, 
Waalse kristelijke krachten le Charleroi, 
dat de beweging geaktiveeid wordt in 
bevolkingslagen die tol nog toe veeleer 
onverschillig of voorzichtig waren gebleven. 

Inderdaad ivij geloven dat hel bij hen een 
kwestie is van « aktiveren » want bij een 
krisis rond het Waals-Vlaamse probleem zal 
dat proces t^el sneller rond zich grijpen 
dan de huidige situatie doet vermoeden. 

De operetteoorlog rond de Voerstreek gaf 
er ons reeds een voorsmaakje van. Wij 
x-rezen dat eenzelfde overbrugging van 
tegenstellingen in Vlaanderen nog niet zo 
ver voltrokken is. Een kleine harde kern 
heeft op de barrikaden van 1830 beslist over 
de toekomst van vele Vlaamse generaties. 
Als er een krisis uitbreekt moet de Vlaam^e-
radikale groep even veel gewield in de 
schaal werpen als die basisgroep te Luik 
waar de huidige Waalse beweging liaar 
stoottroepen vindt, zo niet wordt hel de 
zoveelste Vlaamse kapitulatie op een beslis^ 
tend ogenblik. Die groep te vormen is onzm. 
grote laak. 

http://Vlaam.se
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STEMMEN VANAF 18 JAAR 

< Kompas >, WKS-maand-
blad voor VT-werk in Vlaan
deren, brengt in zijn num
mer van mei-juni 1963 een 
artikel over « Stemmen van
af 18 jaar >. De tekst Is van 
Frank Swaelen en werd over
genomen uit het « Tijd
schrift der (CVP)-jongeren» 
van augustus 1961. Het arti
kel wekt de indruk dat de 
CVP voorstander zou zijn 
van stemrecht vanaf 18 jaar, 
wat slechts gedeeltelijk waar 
is. 

Mogen wij van de WKS 
voldoende zin voor objektivi-

telt verwachten ovtt in het; 
volgend nummer van « Kom
pas » eveneens een Volks-* 
unie-tekst over dit onder-i 
werp te brengen ? Want in 
tegenstelling met wat het 
artikel laat vermoeden is 
het niet de CVP die inzake 
het jeugd-stemrecht de spits 
heeft afgebeten, maar wel 
de Volksunie ! Inderdaad, 
het VU-wetsvoorstel terzake 
dateert reeds van 31 januari 
1962 ! 

Van den Boeynants hinkt 
de Volksunie slechts achter
na... 

5 ' f e d e r a l e 
l a n d d a g 

FEDERALISM E 
d o ORLOSSINC 

5: LANDDAG 
Korte toespraken door 
Mr. Daniël de Coninck 
Jos Diels 
Pol Marfens 
Wim Jorissen 
Mik Babyion 
Mr Frans van der Elsf 

DE SAEGER 
VINDT HET EI 

De Saeger. die zichzelf 
verleden jaar.op het Appel-
62 promoveerde tot de « lei
der » van de Vlaamse bewe
ging, heeft het ei van Co
lumbus gevonden om een 
einde te stellen aan deze ty-
pisch-Belgische mentaliteit 
en onbeschoftheid der Brus
selse snobs en parvenu's. Op 
een C.V.P.-vergadering van 
het arrondissement Meche-
len verklaarde hij verleden 
zondag : « Wij weten dat, om 
de ogen te openen van de 
Franstalige milieu's van de 
hoofdstad, die de splijtzwam 
van België uitmaken, veel 
tijd en geduld nodig zijn. 
Wij hebben dat geduld : wij 
zijn zeker ». 

Dit dus is het nieuwe wa
pen van de nieuwbakken 
Vlaamse « leider » : geduld. 
Na 133 jaar en nadat reeds 
honderdduizende malen werd 
vastgesteld dat België ge
bouwd is op het geduid der 
Vlamingen, kan het er als 
ontdekking nogal door ! 

De Saeger en zijn partij 
zullen bij de volgende ver
kiezingen wel merken dat 
niet iedere Vlaming zo'n ge
duldige ezel is als zijzelf. 

VLAMINGEN 

EN NEGERS 

Jos van Eynde vlamt in de 
Volksgazet tegen de betogers 
van Charleroi die een span
doek meedroegen waarop 
vermeld stond dat de negers 
wel geen Nederlands leerden 
en waarom de Walen het wel 
zouden moeten doen. Vol
gens Jos van Eynde is dit 
rassenhaat tegen de negers 
en tegen de Vlamingen. 

Eigenaardig dat Jos die 
mentaliteit nu pas ontdekt. 
Sinds tientallen jaren heerst 

T IS MAAR EEN KIEKJE I 
! Deze week bracht de 
• postbode ons weer enkele 
• zendingen foto's : de op-
• roep in ons blad van ver-
• leden week werd flink be-
! antwoord. 
! U weet waarom het 
£ gaat: wij maken, dank zij 
[ een nieuwe klisjeermachi-
: ne, binnenkort voor u een 
: fraaier en beter geillus-
• treerd blad. Enu helpt ons 
• daarbij, omdat u de 
• Vlaams nationale zaak 
! wilt helpen. U neemt een 
ï duik in de oude fotodoos 
: die nog wel ergens bij u 
: thuis staat en u stuurt 
E ons alle foto's die u maar 
• enigszins kunt missen. Uw 
• familiekiekjes kunt u ge-
• rust houden, maar alle 

andere onderwerpen ko
men bij ons vroeg of laat 
wel eens van pas : Vlaam
se landschappen en monu
menten, foto's van poli
tieke gebeurtenissen en 
betogingen, portretten van 
gekende Vlamingen, ha
ven- en industriezichten, 
enzoverder enzovoort. 

Zeg niet : « t'is maar 
een kiekje » ! Het hoeven 
heus geen kunstfoto's te 
zijn; een gewone goede 
foto leent zich vroeg of 
laat wel voor een goed 
klisjee. 

Helpt u ons vooruit ? 
Werkt u mee aan de aan
leg van ons uitgebreid fo
toarchief ? 

Doe het vandaag nog ! 

die mentaliteit in de Waalse 
B.S.P. en wordt in Waalse 
mijnen en fabrieken soms 
wel de tweetaligheid toege
past : voor het Italiaans ! 

Waarom dan nu pas in 
verzet komen ? 

Omdat de M.P.W. zich 
verwijdert van de B.S.P. ? 

ACAPSULISTEN 

HOVELINGEN 

De grootste scherpslijpers 
te Leuven bij de franstalige 
professoren zijn toevallig de 
grote vrienden van het Hof. 
Zo de huisbaas van de sier
lijke knaap Alexander. Zo 
ook professor Rousseau, 
hoogleraar in de ekonomie, 
oud-leermeester van onze 
huidige koning. 

Denkt het Hof niet dat 
het tijd is dat het van der
gelijke heerschappen af
stand neemt ? Vooral daar 
Vlaanderen zich de geschie

denis herinnert van baron 
Guillaume, die juist na het 
fameus incident met hem, 
aan het Hof een vertrou-
wensfunktie kreeg ! 

KLASSETAAL 

In « Raak » het blad van 
de K.W.B. staat in koeien 
van letters : « Het geld is 
baas in de fabrieken. We 
zien dat er in die fabrieken 
een tegenstelling is tussen 
kapitalisten en loonarbei
ders. Twee klassen staan te
genover elkaar. Dat is in 
grote trekken de toestand in 
de ondernemingen : langs 
de ene kant de kapitalisten 
die alles in handen hebben, 
langs de andere kant de ar
beiders die er alleen als mid- ~ 
del bij te pas komen... >. 

Het schijnt dat het A.C.V. 
in de verkiezingen heel waü 
vooruitgegaan is in de on
dernemingsraden. Komt het 
door die taal ? 

De Vlaamse kranten zijn op de wensen 
van de eerste minister ingegaan om een 
ivapenbestand van 10 dagen in acht te 
nemen. Zij schrijven dus niets over hetgeen 
tij zouden vernemen over de plannen van 
de h. Lefèvre. met de overblijvende laal-
antwerpen. Heel geruststellend schijnt het 
mieuws daarover nu precies ook niet te zijn 
mmnt tot tweemaal toe heeft M. Ruys in 
k De Standaard » reeds met nadruk gezegd 
dat de Vlamingen op de essentiële punten 
miets zullen toegeven, dat men zich daar^ 
over geen illusies moet maken. De hele 
mraag is natuurlijk wat « De Standaard » 
ét* essentiële punten beschouwt... De h. 
De Saeger, voorzitter van de Vlaamse 
C.V.P.-vleugel, verklaarde van zijn kant ie 
Mechelen dat de Vlaamse C.V.P.-ers zich 

Waalse een vrome wens op papier zouden 
blijven. 

De Vlaaien, die nogal wat honsekwenter 
de homogeniteit van hun gemeenschap 
verdedigen, willen echter zelfs van deze 
futiele schijn-faciliteiten in drie Waalse 
gemeenten niet weten. Ze gunnen de 
Vlaamse C.V.P.-ers dus zelfs die kleine 
gelegenheid niet de afstand van acht 
Vlaamse randgemeenten als verdedigbaar 
voor te stellen. 

Wat nu gedaan, vragen de h. De Saeger 
en zijn vrienden zich af. 

Aan de ene kant kennen zij maar al te 
goed het onwrikbare standpunt van vele 
honderdduizenden Vlamingen en dat luidt 
GEEN FACILITEITEN. Nergens dan en ook 
niet «enige onbeduidende loketfaciüteiten» 

DE GODSVREDE 
door P A U L M A R T E N S . 

eerder zullen houden aan de beslissingen 
van het Kongres van Oostende m.a.w. dat 
ze bereid zijn in acht Vlaamse randge
meenten faciliteiten toe te staan als er ook 
in drie Waalse faciliteiten komen. Het 
fameuze principe van de wederkerigheid 
dus. waarvan de C.V.P.-ers hopen dat het 
de Walen voldoende zal afschrikken om de 
faciliteiten nergens een kans te geven. Ons 
verwondert het dal de Walen en Frans-
ialigen daar nog niet zijn op ingegaan : 
zij weten even goed als gelijk wie, ook de 
Vlaamse C.V.P.-ers, dat in dit geval de 
facilileilen in de Vlaamse randgemeenten 
een teil zouden worden (ze zijn het trou-
wen.s al zonder de wet) terwijl ze in de 

zoals sommigen zo graag sussend en eufe
mistisch willen doen aanvaarden. 

Aan de andere kant is er de druk vnn 
regeringszijde om er de andere iaalont-
werpen toch maar door te jagen omdat de 
Franstaligen dat willen. Maar volgens de 
h. De Saeger betekent dit dat de Vlamingen 
eens te meer zullen moeten toegeven, eens 
te meer... Aan de andere kant zal hij dan 
echter ook wel beseffen dat de regering, 
indien zij de taalontwerpen begraaft en 
alles bij het oude laat bij de eerstvolgende 
verkiezingen maar een povere balans van 
verwezenlijkingen zal kunnen voorleggen 
inzake de oplossing van de Vlaams-Waalse 
verhonrh'ngrn Zij :iil ilnn hoi'er)rlii>n onom

stotelijk hel bewijs hebben geleverd dat de 
unitaire partijen onmachtig zijn deze 
vraagstukken, het nationale vraagstuk zelf 
zoals Vermeylen in 191i reeds zegde, een 
afdoende oplossing te geven. Zij zal daar
door zichzelf en de regering die na haar 
zal kom,en gedwongen hebben, of men het 
wil of niet, ook de federalistische oplossing 
ernstig onder ogen te nemen, wil men 
erger voorkomen. 

Wij beleven exalterende tijden, inder
daad. De h. Lefèvre zal ondertussen wel 
de ganse omvang van zijn optimistische 
woorden begrijpen. 

Einde deze week loopt het zgn. bestand 
van tien dagen ten einde. Wij weten 
natuurlijk niet wat er dan uit de bus zal 
komen. Wellicht niets. Maar als er toch 
een « oplossing » zal voorgesteld worden 
zullen de toegevingen die van de Vlamin
gen worden gevraagd er waarschijnlijk als 
volgt uitzien : Brussel wordt een distrikt 
waarbij (natuurlijk weer voor de aller
laatste maal zoals in 1954 bij de inlijving 
van Ganshoren. Koekelberg en St-Agatha-
Berchem) een viertal Vlaamse randgemeen
ten worden ingelijfd plus delen van enkele 
andere Vlaamse randgemeenten. Men zal 
erbij argumenteren dat deze delen toch 
overwegend door Franstaligen worden 
bewoond en dat het in feite dus slechts 
een bekrachtiging is van een bestaande 
toestand. Bovendien, zo zullen diegenen 
zeggen die zich in Vlaanderen reeds klaar 
maken om deze « oplossing » te verdedigen, 
kunnen wij toch geen oorlog beginnen om 
enkele wijken van enige hektaren groot 
die toch reeds bewoond zijn door Frans
taligen. Wij zijn die liever kwijt, dat 
versterkt de homogeniteit van het zuiver 
Vlaams gebied, zo zullen ze zeegen. 

Wij hebben deze valse redenering reeds 
ontmoet bij de behandeling van de taal
grens, toen Edingen, Mark, Kokejans e.a. 
aan het Waalse imperialisme werden 
geofferd. 

Wij betwijfelen het ten zeerste of derge
lijke vorm van voortdurende zelfamputatie 
de aangewezen weg is om tot normale toe
standen te komen. Zeker is dit niet het 
geval voor de Brusselse agglomeratie. In 
195i werden drie Vlaamse gemeenten 
opgeslokt, nu wellicht weer enkele plus 
enkele gehuchten. Zoals toen zal het weer 
de allerloKtste maal zijn. O ja, men zal een 
« kompensatie » voorzien in die zin dat 
Brussel werkelijk tiveetalig zal worden 
onder rijkskontrole. 

Ten eerste moet zoiets niet opnieuw een 
toegeving van ons vergen en ten tweede is 
het mijn vaste overtuiging dat die « kom
pensatie » een dode mus is, m.a.w. weinig 
of niets aan de bestaande toestanden zal 
veranderen. Dit is geen voorbarig war> 
trouwen, dat is zekerheid, steunend op 
een lange en trieste ervaring. Op de toe
passing van de taalwetten van de dertiger 
jaren is er op de diverse terreinen ook 
rijkskontrole. Wat kwam er tot hiertoe van 
terecht ? De Vlaamse grieventrommel 
draait onverminderd verder, nu eens over 
het leger, dan weer over de diplomatie, 
dat weer i.v.m. met de magistratuur, dan 
weer over de administratie enz. Vervelende 
oneindigheid. 

Het enige antivoord dat hier mogelijk is 
blijft het krachtdadige : HALT, GEDAAN 
MET DE UITBREIDING VAN DE OLIE
VLEK. GEEN FACILITEITEN. En als men 
de bourgeois van enkele randwijken met 
alle macht toch wil binnenrijven, goed, 
maar dan moeten wij Neder-over-Heembeek 
en Haren en enige wijken van gemeenten 
die reeds tot de agglomeratie behoren, 
wijken die overwegend Vlaams bleven, 
eveneens terughebben, 

Vlamingen, lel op Uw zaak, de operatie 
S toegeven voor de allerlaatste maal » zal 
misschien nog deze week beginnen. 
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fa iedere Nat ionale beweging ziet m e n gere
geld « vri jschutters »; op t reden die bu i t en —• 
en dikwijls t egen ^ - de « officiële » b e w e 
g ingen , h u n eigen w e g gaan . Loute r h u n 
eigen ro tsvas te over tu ig ing volgend, zijn 
dergeli jke randf iguren vaak een voor tduren
d e ergernis voor de meer bezadigden, m a a r 
he t d inamische v a n h u n opt reden , de kracht 
e n de originaliteit v a n h u n persoonli jkheid 
tdoen hen in de kijker lopen en dragen er 
s terk toe bi j , de Beweging w a a r v a n zij 
s lechts de bui tenbeent jes zijn, in brede kr ing 
W k e n d en vaak s impat iek te m a k e n . 
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bretoènse nationalisten 

in de aktualiteit 

Tipische vrijschutters zijn 
In de Bretoense beweging de 
familie Le Goarnic : vader, 
moeder en twaalf kinderen ! 
Over dit merkwaardig gezin 
is al herhaaldelijk geschre
ven, ook in de Vlaamse pers. 
Voorai het beruchte « proces 
des prénoms Bretons » deed 
heel wat stof opwaaien. 
Waar ging het precies om ? 

De Le Goarnics baten een 
landbouwonderneming uit te 
Moëlan-sur-Mer in Cornouil-
le, een der zuiverst Keltisch 
gebleven gebieden van Bre-
tagne. 

Zeer gehecht aan de Bre
toense kuituur, wensten zij 
aan hun kinderen echt-Bre-
toense namen te geven; let 
wel : geen fantaisistische, 
maar werkelijk bestaande 
oud-Bretoense namen, ge
haald uit de Keltische heiU-
genkalender. Voor de eerste 
zes kinderen werd weinig of 
geen bezwaar gemaakt. Maar 
in 1956, toen een meisje ge
boren werd dat de ouders 
Adraboran wensten te noe
men, begonnen de moeilijk
heden. De ambtenaar van de 
burgerlijke stand weigerde 
de voornaam te registreren 
en verwees naar de Proku-
reur, bevoegd voor het re
gistreren van... vreemdelin
gen ! Die verklaarde zich op 
zijn beurt onbevoegd; het 
werd een geraffineerd spel
letje dat de ouders veel tijd 
en moeite en een massa geld 
kostte. Het kwam zelfs tot 
een proces : bij de geboorte 
van het tiende kind dat Di-
wezha gedoopt werd, deed de 
Prokureur, n a uitputting van 
de proceduur aan de Le Goar
nics een proces aan ; er werd 
met een gevangenisstraf van 
3 jaar gedreigd. Op 16 mei 
1961 verscheen mevr. Le 
Goarnic voor de korrektion-
nele rechtbank, waar zij 
schitterend verdedigd werd 
door Gerard Toublanc, een 
andere Bretoense « vrij-
schutter », en waar de eis 
van de Prokureur onontvan
kelijk werd verklaard. 

Intussen had de adminis
tratie er iets anders op ge
vonden : daar de 5 laatstge-
boren kinderen niet regel
matig geregistreerd werden, 
hadden zij geen wettelijk be
staan, en dus... waren er 
voor hen ook geen kinderbij
slagen verschuldigd ! (Men 
kan zich voorstellen, wat dit 
voor een zo uitgebreid land
bouwersgezin betekent.. .) . 

De ouders legden zich hier 
niet bij neer en gingen op 
hun beurt tot de aanval over: 
zij stelden een geding in te
gen de Staat om de toeken
ning van het kindergeld toch 
te bekomen, voor de vijf kin
deren die administratief 
« ongeboren » waren. Op 20 
oktober 1961 werd terug een 
meisje geboren dat Sklerijenn 

gedoopt werd en dat even
min als haar vier oudere zus
jes geregistreerd werd... 

Op 19 december 1962 sprak 
het Hof van Beroep te Ren
nes zich eindelijk uit ten 
voordele der Goarnics en be
sliste, dat de kinderbijslagen 
uitdrukkelijk verschuldigd 
waren, omdat het bestaan 
van kinderen ook mag aan
getoond worden door andere 
bewijsmiddelen dan registers 
van burgerlijke stand. De 
zaak maakte natuurlijk veel 
ophef : joemalisten stroom
den naar Kertalg, het do
mein der Goarnics; de moe
der kwam voor de Televisie; 
de BBC wijdde er een uit
zending aan, enz... 

En makkelijk hadden zij 
het niet : mevrouw Le Goar
nic en negen van haar kin
deren legden zich dwars over 
de weg die hun domein bin
nen loopt en versperden de 
rijkswachters de toegang. Zij 
moesten de een na de ander 
weggesleept worden; de moe
der en de 2 oudste kinderen 
moesten opgesloten worden, 
voordat men met de werken 
kon beginnen. 

Opnieuw stond de dappere 
familie in de aktualiteit, en 
ook in Vlaanderen raakte zij 
meer bekend toen de twee 
oudste kinderen, de zestien
jarige Garlone en de vijftien
jarige Padrig hier op ver-

In december 1962 te Antwerpen sprak Valeer Depauw 
de V.U.-kongressisten over Bretanje. 

Op de voorgrond : Padrig en Garlone Le Goarnic. 

Het Franse jakobinisme 
verteerde die nederlaag niet 
en de Prokureur voorzag 
zich in verbreking, zodat de 
zaak der kinderbijslagen nu 
nog steeds niet geregeld is. 
« Men » vond nieuwe plage
rijen uit : het leggen van een 
luchtlijn der eiektriciteits-
leiding tussen Mo élan en 
Rie-sur-Belon bood een 
nieuwe kans aan de officië-
len om de koppige Goarnics 
te vernederen : hoewel dit 
b eslist niet nodig was, zou 
men de elektrische lijn 
dwars door hun domein leg
gen en daarvoor dozijnen bo
men omhakken. 

Heel wat landbouwers uit 
het omliggende zouden even
eens schade lijden maar en
kel de Goarnics kwamen 
openlijk in verzet en ontzeg
den de teknicj van de Elektri-
citeitsdienst de toegang tot 
hun domein. Die gaven het 
niet op en kwamen terug, 
toevallig op een dag dat de 
heer Le Goarnic afwezig was. 
Zij waren niet alleen : niet 
minder dan 70 gendarmes 
waren ingezet om de gevaar
lijke Bretoenen te overmees
teren. 

scheidene plaatsen samen 
met Valere Depauw optra
den bij het verschijnen van 
diens jongste roman, « Breiz 
Atao ». 

Maar de incidenten van 
Kertalg zouden een onver
wacht staartje kennen : het 
bleek mderdaad dat Garlone 
en Padrig (die, wij herhalen 
het, 16 en 15 jaar zijn !) d« 
zwaargewapende rijkswach* 
ters zouden mishandeld heb
ben ! Weer wachtten de offi-
cièlen hun tijd af : die kwam 
op 6 maart terwijl de vader 
in Parijs verbleef en de moe
der in de kliniek waar zij het 
leven geschonken had aan 
een twaalfde kind. 

Om 7 uur 's morgens viel 
een tot de tanden gewapende 
politiemacht Kertalg binnen, 
deed een urenlange huiszoe
king en voerde tenslotte de 
oudste twee kinderen geboeid 
weg. Zij werden « au secret > 
opgesloten in de gevangenis 
'van Quimper, waar zelfs hun 
vader niet bij hen toegelaten 
werd. Padrig werd na drie 
dagen vrijgelaten, maar Gar
lone (die men dus blijkbaar 
voor heel wat «gevaarlijker» 
hield) bleef 11 dagen o p g ^ 

sloten en werd eerst na een 
dagenlange hongerstaking 
vrijgelaten. Tijdens de ge
vangenschap werd zij et te
lijke keren ondervraagd zo
wel door politieinspekteurs 
als door individuen van een 
of andere « sociale dienst ». 
Deze laatsten beloofden aan 
Garlone dat zij op het ko
mend proces misschien wel 
vrijspraak zou krijgen, maar 
daarna in elk geval onder 
toezicht zou geplaatst wor
den bij een of andere « nor
male » familie, waar men 
haar « idees dangereuses et 
insensées » wel spoedig zou 
afleren... 

Intussen had mevrouw Le 
Goarnic haar twaalfde kind 
ter wereld gebracht dat 
Brann gedoopt werd en, om 
in de goede tradities te bli j
ven, door de burgerlijke 

_ stand alweer niet werd in
geschreven. De 26ste maar t 
zakte opnieuw een imposan
te politiemacht naar Kertalg 
af : nieuwe huiszoeking en 
ditmaal werd Mevrouw Le 
Goarnic per ziekenwagen ge-
vankelijk meergevoerd, hoe
wel zij een geneeskundig ge
tuigschrift voorlegde waar
uit bleek dat zij minstens 
twee maand bedlegerig moest 
blijven. Dit attest maakte 
niet de minste indruk op de 
autoriteiten : een wetsdokter 
vond haar « en assez bonne 
santé pour être emprison-
née » en zij werd eveneens 
in Quimper opgesloten. 

Dit alles gebeurt niet in 
een of ander barbaars ne-

9 juni 1963 

Kruisen en kalvaries overal in 
Bretanje : getuigen van he i 

Keltisch verleden. 

i±y ' K .* •*' 

gerstaatje, ook niet in een 
diktatuurland achter het 
ijzeren gordijn, maar gewoon 
in ons buurland Frankrijk, 
« la patrie des droits de 
l'homme » ! Gelukkig wor
den, door het voorbeeld der 
Le Goarnics en anderen, de 
Bretoenen in massa meer en 
meer bewust dat het unitaire 
Frankrijk zijn tijd heeft ge
had; in ieder geval heeft 
Bretagne in het komende 
Europa zijn waardige plaats 
méér dan verdiend 

Boeland Raes. 

VIJFDE FEDERALE LANDDAG 

IUSTRUMIANDDA6 
ALLE V.U.-AFDELINGEN MOETEN THANS 

DE ALLERLAATSTE SCHIKKINGEN TREFFEN 

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

SIMPATIZANTEN NAAR DE LANDDAG TE 

KOMEN. 



8 OE VOLKSUNlg 

Bui ten Nederland zijn er weïnïg Europese 
landen die over een intense b loemenkweek 
k u n n e n prat gaan als die van onze Vlaamse 
kwekers . Deze bloementeel t is vooral ge
vest igd in het Gentse , te Lochrist i , Merel-
beke, Evergem, De Pin te , Afsnee , Melle, 
Heusden , Laarne , Zwi jnaa rde en andere 
plaatsen rond de Oostv laamse hoofdstad. 
Hier k u n n e n in het seizoen de onmetel i jke 
begoniatapij ten bewonderd worden , hier 
(worden in serren allerlei snijbloemen en sier
p lan ten gewonnen en op gezette tijden pak-
ïcen onze Vlaamse kw^ekers met h u n schoon
s te voortbrengst uit op de were ldvermaarde 
Gen t se floraliën waar de ongemene pracht 
van de bloemen bewonderd word t door 
lieden afkomstig uit alle windst reken en alle 
kont inen ten . 

HONDERDEN KLEINE BOEREN - KOELIES 
VAN HUN EIGEN ORGANISATIE -
MOESTEN DE WELVARENDE BLOE
MISTEN KAPOT HELPEN MAKEN: 

boerenbond nekt 
de Vlaamse bloemenkwekers 

Reeds op het einde van 
zeventienhonderd begon de 
bloementeelt in deze kon
treien, vooral gestimuleerd 
door het werk en het voor
beeld van de botanicus van 
Houtte die de baanbreker is 
geweest op dit gebied en die 
[tevens stichter was van de 
'i Rijkstuinbouwschool van 
Gent» te Melle. Reeds begin 
achttienhonderd was er een 
vruchtbare uitwisseling met 
vreemde landen en stelsel
matig groeide dieze buiten-» 
landse afzet aan, tot nage
noeg aUe Europese landen 
bevoorraad werden (tot zelfs 
de landen van he t Oostblok 
itoe) door Vlaamse bloemen
kwekers. Daarbij bleef het 
niet, want ook in Amerika 
vond men een winstgevend 
afzetgebied, vooral dan voor 
de begonias. 

, • B.B. bemoeit zich 
Alles ging dus goed met de 

bloemenkweek... tot in 
1960... toen de Belgische 
Boerenbond zich intens met 
het geval begon te bemoeien. 
Reeds voordien bestond er 
een Verbond van Belgische 
Bloemisten, dat een twintig
tal gemeenten van het Gent
se groepeert en dat opgericht 
en gesteund, werd door de 
Boerenbond, De leden be
stonden uitsluitend uit sinds 
lang gevestigde bloemen
kwekers. 

Enkele jaren terug ech
ter, w e r d de voorzitter 
.Tan het vez-bond de heer 

Vandendaele, als beambte 
van de Boerenbond, op pen
sioen gesteld hoewel hij zijn 
funktie bij het V.B.B, bleef 
behouden. Achter zijn rug 
om en zonder medeweten 
van de leden, begonnen on
dergeschikten van de Boe
renbond (met medeweten 
van het B.B.-hoofdbestuur) 
de bloemenhandel in een be
paalde richting te draineren. 
Alles wat reilde en zeilde 
rond de bloemenkweek moest 
in een bepaalde vorm gego
ten worden, zodat heel de 
zaak door de Boerenbond 
zou kunnen gekontroleerd 
worden. Vandendaele, die 
zich na enige tijd tegen dit 
plan verzette, overleed een 
paar maanden later en de 
B.B.-agitatoren konden hun 
gangetje gaan... 

• Bloemisten bi jmaken 
Vooraf dient gezegd dat de 

gevestigde bloemisten zeer 
degelijk hun « public rela
tions » verzorgden, dat ta l 
rijke vooraanstaande kwe
kers zelfs reizen naar het 
buitenland en ook naar de 
V.S. ondernamen om daar 
de afzet te bevorderen en dat 
de zaak zo degelijk en voor
spoedig draaide dat er zelfs 
voortbrengst te kort was. 
Dat nu wilde de Boerenbond 
veranderen : produktie te 
kort ? goed dan maken wij 
bloemenkwekers bij. . . zo re
deneerden zij. 

Dit is op zichzelf geen ver
keerde zaak. Ook de"geves
tigde bloemenkwekers waren 
het hiermee eens. De Boe
renbond begon echter een 
korporatiesisteem uit te l)ou-
wen, en op welke wijze ! 

Er bestond reeds een door 
haar gefinanceerde fruit- en 
groenteveiling : de « Gentse 
tuinbouwveiling » te Wette-
ren en deze zou later een 
kwalijke rol spelen in heel 
de bloemenhistorie. 

bloemisten 
in boerenbond web 

De Boerenbond weet zijn 
web goed uit te spinnen als 
het er op aan komt men
sen te vangen. Voor de 
bloemisten heeft hij een 
aantal orga[nisaties in het 
leven geroepen die onder
ling nauw verbonden zijn. 
De bewijzen ? De door haar 
opgerichte Gebeco, de 
Gentse Begonia Coöpera
tieve (waarover meer op de 
volgende bladzijde) die er
op gericht is de voort-
brengsten te « verkopen » 
werd gesteund door de be
roepsorganisatie van de 
bloemisten, he^ Verbond 
van Belgische Bloemisten 
— eveneens een door de 
Boerenbond geïnspireerde 

vereniging — De direkteur 
van de door haar opgerich
te B.V.O. (Bedrijfsvoor-
lichtingsdienst Oost-
Vlaanderen) zit daarbij in 
het bestuur van de (weer 
eens door de Boerenbond 
opgerichte) veiling. De 
B.V.O. ontvangt 2 per dui
zend op de omzet van deze 
veiling, die op haar beurt 
15% ontvangt van koper 
en verkoper. De direkteur 
van Gebeco is de (graag 
franssprekende) burge
meester van Lochristi, De 
Schrijver^ De Beroeps-
Voorlichtingsdienst Oost-
Vlaanderen wordt wel zeer 
degelijk geleid... als men 
bedenkt dat het overgrote 
gedeelte van de personeels

leden nog geen bloembol 
uit een aardappel kan 
herkennen. Er zitten zelfs 
oud-kolonialen in de orga
nisatie. Trouwens moesten 
de meesten van deze per
soneelsleden, die dan toch 
voor omschakeling en on
derricht van toekomstige 
bloemisten dienden te zor
gen, eerst nog via allerlei 
achterbakse middeltjes 
hun vak gaan leren bij be
staande kwekers. Het 
kwam zover dat sommige 
van deze bloemisten met 
gerechtsvervolging dreig
den toen al te nieuwsgieri
ge ondergeschikten van de 
B.V.O., de geheimen van 
het vak trachtten bij hen 
te weten te komen... 

• Omschakel ing 

De Boerenbond begon nu 
aan de omschakeling van 
een aantal kleine boeren en 
groentetelers die he t niet 
meer konden redden. Met 
een overdonderende propa
ganda werden deze mensen 
aangezet zich te laten om
scholen en het « winstge
vende ï> bloemenkwekers-
beroep aan te leren. De Boe
renbond zou voor alles zor
gen : zij kregen instruktie 
en opleiding van de door 
haa r opgerichte Bedrij f s-
voorlichtingsdienst Oost-
Vlaanderen die (althans on
der mom) bestemd was om 
de gevestigde kwekers te hel
pen en bij te staan in de 
moeilijkheden... 

Deze dienst kreeg miljoe
nensteun van gemeente, pro
vincie, ministerie van Land
bouw en... van de bestaande 
bloemisten, die zonder arg
waan hun bijdrage betaal
den en aldus hun eigen kuil 
groeven ! 

Want wat gebeurde er ? 
De Boei-enbond nodigde de 
kleinere boeren in grote ge
tale uit zich te laten om
schakelen via deze dienst, 
zag de kans schoon om hier 
enorme winsten te boeken, 
en tegelijkertijd de gevestig
de (en machtige) bloemen
kwekers te breken. 

• Voordel ig zaakje 
De boertjes-beginnelingen 

moesten Ud worden van de 
Boerenbond. 

Vervolgens kwam het « in
st i tuut > gegevens halen en 
proeven doen bij de geves

tigde kwekers, zogezegd 
« om hen te helpen >> in 
werkelijkheid echter om de 
knepen van het vak over te 
leren aan de nieuwelingen. 
Wanneer de nieuwe bloemen
kwekers dan opgeleid waren 
en geestdriftig (want de 
meest ongehoorde beloften 
werden door de Boerenbond 
voorgespiegeld) aan hun a r 
beid wilden beginnen, moes
ten zij leningen aangaan, bi] 
de Boerenbond... Honderd
duizenden frank dienden de
ze arme lieden bij « hun > 
organisatie te ontlenen want 
de meestcn zaten volledig 
aan de grond. De serres en 
de verwarmingsinstallaties 
dienden bij de Boerenbond 
aangekocht, anders geen le
ning. Alle materiaal werd 
eveneens door B.B. geleverd. 
Verzekeren tegen dit en te
gen dat ? Geen nood, ge kunt 
(of liever ge moet) terecht 
bij de Boerenbond. Daar 
doen ze ook uw boekhouding 
als het nodig is, ze leveren 
uw kolen en brengen U des
noods een halve kilo koffie 
per week, want ge koopt 
voordelig samen en de orga
nisatie d.oet geen winst... 
zeggen ze. 

De nieuwe bloemenkwe
kers gingen dus aan het 
kweken. Wat gedaan met de 
voortbrengst ? Ook al geen 
nood. Er is de tuinbouwvei
ling, die nu door de Boeren
bond uitgebreid was tot bloe
men. Daar konden, nee daaif 
moesten, de boeren terecht 
want zij hadden veilplicht, 
zij' moeten volgens een vijf 
jaar lopend kontrakt bij de 
Boerenbondveiling leveren. 
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D e veiling tetelcentle een s t rop om de hals 
yoo r de gevest igde kwekers . Inderdaad, w a t 
gebeurde er ? Alle geleverde waar : p lan ten , 
b loemen, snijbloemen, worden er verkocht , 
l iefhebbers of geen. V a n d a a r lage prijzen en 
ve rkop ingen onder de prijs. Dit maak te gans 
He mark t kapot , niet alleen omdat de geves
t igde kwekers voor een groot gedeelte met' 
h u n voor tbrengst bleven zi t ten tenzij ze 
eveneens onder de prijs verkochten , m a a r 
l emeer daar de bui ten landse hande laars 
rechts t reeks via goedbetaalde kommiss io-
nai rs g ingen kopen bij de veiling. Er is meer il 
'de verantwoordel i jken van de Boerenbond-
Lveiling gingen rechts t reeks kon tak t n e m e n 
m e t het bui tenland, zelfs tot in de V . S . ; zij 
doen zelfs aanbied ingen onder de prijs, 
he tgeen onwettel i jk is vermi t s de pri jzen 
vastgeste ld werden door het minis ter ie! G e e n 
h a a n echter die er over kraaide . Daarbij be -
iweerde m e n dat de gevest igde kwekers nooiÉ 
enige pog ing hadden gedaan o m in he t bu i -
l en l and de m a r k t uit te bre iden of kon tak t en 
t e nemen . 

-^ « Een schandaal zo groot als de vooroorlog
se B.B.-krach » zeggen de bloemisten. 

-^ De voortbrengst van jaren zwoegen werd op 
de (( pacht » gegooid. 

'jÉf Gevestigde bloemenkwekers en bedrogen boe-̂  
ren zijn slachtoffer. 

niaboUen gestort werden op 
de vuilnisbelt van Mendonk. 
Een uur later werd 'n gedeelte 
van deze ontzagwekkende 
hoeveelheid reeds terug op
geschept door handelaars 
onder meer door Nederlan
ders, die er ijlings mee weg
reden. Iedereen kon zich vri j
elijk bevoorraden : van zo-
haast het nieuws bekend ge
raakte trokken stoeten met 

Nadat vooraf de handel van 
de gekende voortbrengers ka
pot gemaakt werd, zitten die
genen die onbewust tot deze 
weinig propere zaak hebben 
bijgedragen ook aan de 
grond. De leveraars van de 
weggegooide begoniabollen 
(die nota bene allemaal van 
prima kwaliteit zijn en voor 
de handelaars in wiens bezit 
ze thans zijn zeker de nodige 

bond die ook onder de geves
tigde kwekers veel leden telt 
zag er baat in deze mensen te 
kelderen (zij betaalden toch 
maar alleen hun lidmaat
schapsgelden) en te vervan-* 
gen door berooide landbouw 
wers die hij via allerlei m a i 
nipulaties financieel aan 
zich kon binden, die veel meer 
geld opbrachten voor de or
ganisatie en die hij ook g«« 

• Bloemis ten genek t 
Het gevolg is dat de bloe

misten hun prijzen zagen 
kapotmaken en hun klanten 
verliezen. De prijzen op de 
veiling zakken soms derma-
ïie dat gevestigde handelaars 
er gaan kopen om de waar 
direkt daarna over te slaan 

lerug meenemen, want dit 
betekent reeds een groot 
verlies, temeer daar men 
vooraf de bloemen verpakt, 
op de veiling uitstalt en ae 
dan niet weer nog eens gaat 
verpakken om terug mee 
naar huis te nemen. Het ge
volg is dat er tegenwoordig 

miljoenen 

begonias op een vuilnisbelt 
bij opkopers die nog ontwe-
tend zijn over de stand van 
zaken. 

De nieuwelingen werken 
vooral met eigen krachten 
(familie) de gevestigde kwe
kers daarentegen met perso
neel waarvoor zij lasten die
nen te betalen. 

Zij worden door de fiskus 
öok zwaarder geschat dan de 
als groentetelers gekende 
* beginners >. Daarbij Bijn 
deze laatsten er oorzaak van 
öat wij in het buitenland een 
«lechte naam krijgen ver
mits zij plantenziekten over
brengen met de door hen ge
kweekte bloemen, die veelal 
samen geplant worden met 
groenten hetgeen door de 
wet verboden is omdat het 
een bron is van ziekten. Uit 
oorzake hiervan is de invoer 
In Kanada van Vlaamse 
bloemen reeds verboden. 

De « nieuwe » bloemisten 
aljn eveneens slachtoffer 
vermits zij tegen de dood op 
blijven zwoegen om bloemen 
voort te brengen zonder ui t
zicht ooit hun schulden te 
kunnen afbetalen. 

Daarbij blijft he t voor de 
Boerenbond onverschillig 
welke prijzen er gemaakt 
worden, inderdaad, de door 
haa r onderhouden veiling 
Bteekt 7 % van de kopers en 
8 % van de verkopers in de 
xak. Het is voor hen een 
winstgevende zaak op de kap 
van de beroepsorganisatie 
die in feite de belangen van 
de bloemisten zou moeten 
dienen. 

Men zal opwerpen dat niet 
iedereen verplicht is te ver
kopen op de veiling en dat 
{fas inderdaad ook zo maar 
geen enkele bloemist zal zijn 
waren die hij daar aanbiedt 

steeds verkocht wordt onder 
de prijzen. 

• Begonia ' s op vuilbelt 

Het grofste schandaal In de 
bloemenhandel is echter de 
akute zaak van de begonia's 
die op een vuilnisbelt werden 
gestort. Dezer dagen was er in 
een Gents dagblad een ad-

• P roduk t i e 

De jaarlijkse produktie tik 
het Gentse van azalea's, 
groene sierplanten en be
gonia's bedraagt ruim 750 
miljoen frank voor de uit
voer. 
Met het binnenland erbij 
mag het totaal op ruim 1 
miljard frank geschat 
worden. Een niet onaar
dige omzet. 

vertentie te lezen : «Grat is 
begoniabollen te verkrijgen 
op de vuilnisbelt van Men-' 
donk. Zich wenden tot Gebe-
co of tot de Boerenbond ». 

Er is het volgende gebeurd: 
toen eenmaal nieuwe kwe
kers waren gevormd richtte 
de Boerenbond een koopera-
tieve op : de Gebeco of Gent
se Begonia Coöperatieve, die 
de belangen van de nieuwe 
kwekers zou behartigen en 
ook voor de verkoop instaan. 
De nieuwelingen dienden 
zich namelijk te verbinden, 
gedurende vijf jaar al hun 
voortbrengst te leveren aan 
Gebeco. 

Ten lange laatste kon de 
coöperatieve de geleverde be
goniabollen niet meer kwijt 
en het kwam zover dat op 10 
mei jongstleden, bij valavond 
miljoenen en miljoenen bego-

leder jaar pakken de bloemenkwekers van het Gentse fier uit met hun 
voortbrengst. Wat s taat hen thans — na de schandelijke manipulatie van de 
Boerenbond — te wachten ? 

bol-gerige lieden Mendonk-
waarts om daar zakken, 
stootkarren, kruiwagens of 
auto's vol te laden. Bolmin-
nende Nederlanders en ande
re zakenlieden charterden 
onmiddellijk reusachtige 
vrachtwagens o.m. van de 
firma Schoenmaekers uit Lo-
christi en van Van de Som-
pele uit de Kruisstraat te 
Moerbeke-Waas 

• Naar geld fluiten 

Het schandaal kwam ook 
ter ore van de bedrogen boer
tjes die hun aan Gebeco ge
leverde bollen konden vinden 
op de vuilbelt en die tot ra 
zernij gebracht werden. In 
derdaad, naast de gevestigde 
kwekers heeft de Boerenbond 
ook deze mensen bedrogen. 

winst zullen opbrengen) zit
ten tot over hun oren in de 
schuld bij de Boerenbond. 
Zij ontvangen bovendien geen 
cent van de geleverde voort
brengst, zodat zij op de koop 
toe al de geïnvesteerde gel
den kwijt zijn. 

En zo zijn er honderden 
mensen die volledig aan de 
grond zitten, wie de Boeren
bond een gouden toekomst 
had beloofd en die thans be
rooid achterblijven. Echte fa
miliedrama's gebeuren er 
want in vele gevallen was er 
in de gezinnen bij de een of 
de andere twijfel of men de 
zaak destijds wel zou begin
nen... 

De naddlen van het schan
daal draalen aft tegen de 
bloemenkwekers. De Boeren-

makkelijker onder de knoei 
kon houden. De Boerenbond 
zal thans hoogstwaarschijn
lijk weer aan rechtvaardige 
maatregelen ontsnappen 
want hij kan de schuld af
wentelen op nevenorganisa-
ties. 

In ieder geval wefen wlJ 
dat de bloemenkwekers, zij 
het nu gevestigde of « nieu
we », razend zijn op « hun » 
organisatie die hen zogezegd 
moet beschermen, maar hen 
regelrecht naar de ondergang 
leidt. 

Er staan de Boerenbond 
daar in het Gentse onpretti
ge dagen te wachten... Men Is 
immers niet van plan er de 
kop bij neer te leggen ! 

S.D.L. 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR " KUNST EN KULTUUR '̂  

Over het slotakkoord (of slotdissonant naar
gelang het standpunt) dat de revolutie van 
1830 was voor de periode 1814-1830, zegt 
Dr. Elias in zijn eerste deel van de Geschie
denis der Vlaamse Gedachte, waar hij wil 
peilen naar de ideeën die tot deze gebeurte
nissen hebben gestuwd : u Deze revolutie 
was geen Franse commune, zij was geen 
Belgische-nationale opstand : zij was de re
volte van de anti-Nederlandse geest die 
België beheerste ». 

1830 t triomf van de 

anti - nederlandse geest 

Weinig geestdrift was er te 
bespeuren, toen na de val 
van Napoleon de mogendhe
den beslisten tot het samen
voegen van de vroegere Oos
tenrijkse Nederlanden met 
het gebied der 7 Provincies 
waarover vóór de Franse tijd 
de Oranjes het stadhouder
schap voerden. 

ben opgeroepen bij een lei
dende klasse die bewust 
Frans - cultureel was gewor
den. 

Daarenboven was zij be
hept m«t een sterke meer-
derwaardigheidsmentaliteit 

t.o.v. dp Nederlandse kuituur 
die ook in het Noorden op 
<iat ogenblik nog fel ver-

Willems, die zoals Elias zegt 
•terecht de « Vader van de 
Vlaamse beweging » moest 
genoemd. 

Deze groep had het natio
nale ruggefront van Willem 
I moeten worden in het Zui
den. Zij waren echter de 
kleine luiden, in groep en in 
aanzien, niet te vergelijken 
met het prestige van de te
genstanders van Willem; en 
ook geen steun vindend of 
aanknoping liever bij de 
orangistische fransspreken-
de burgerij. Steun uit profijt 
bij de laatste groep, steun 

1780-1814 en devlaamse gedachte 

Waar de mogendheden re
kenden met ekonomische en 
strategische argumenten, 
niet met volksnatlonale be
ginselen, rekende ook het 
Noorden sinds lang alleen in 
handelstermen. Het zuiden 
was na 1814 na al zijn we
derwaardigheden « een ge
dwee volk geworden», zoals 
de Nederlander Falck het 
noemde. Als « nationale ge
dachte > leeft er op dat 
ogenblik niet veel meer dan 
een traditionalistisch gevoel 
van anders-zijn dan de 
Franse of Hollandse nabuur, 
hoewel die laatste nu staats-
genoot werd. 

Dat traditionele gevoel 
van anders-zijn kreeg in het 
Zuiden dan de kleur van het 
< katolieke zuiden stegen het 
< protestantse Holland >. Dat 
gevoel speelde het felst in 
Vlaanderen, dat volgens Her-
deriaans nationale opvattin
gen op basis van de taal tot 
een eenheldsbesef met het 
Noorden had moeten groeien. 

De tragedie voor de ver
lichte vorst Willem, die door 
een eenheidstaal ondermeer, 
wilde komen tot een hechte 
unitaire staat, was dan ook 
dat hij in het zuiden moest 
steunen op de liberale frans-
talige burgarij. Waar Wallo
nië meest « liberaal » was 
ontwikkeld zou Willem I 
hier blijven stuiten echter op 
een Waals - Frans element 
dat niet te assimileren bleek: 
« de constructiefout van het 
Verenigd Koninkrijk ligt 
hier en niet elders » zegt 
schrijver. 

Vervreemding van deze 
groepen leek dan ook onaf
wendbaar. Reeds als erfprins 
had Willem de droom van de 
samenvoeging van de twee 
delen gekoesterd, zij het dan 
bij hem in een staatsnatio-
nalistische opvatting, waar 
de eenheid van taal vooral 
een middel was. Hij deelde 
nog niet de mening van de 
Franse diplomaat Talleyrand 
dat er geen Belgen beston
den, dat er nooit zuUen zijn, 
en dat er slechts Vlamingen, 
Walen en Duitsers waren; 
< Het is zijn taalpolitiek met 
het Nederlands als « lands
taal » die een fel verzet heb-

schrield was. Buiten dat 
prestige van de Franse we-
reldkultuur van die dagen, 
beschikten die kringen over 
een sociaal - ekonomisch 
overwicht en over een vrij
heid van drukpers om dit 
overwicht uit te stallen. 

Taktisch kwam WiUem I 
met zijn versmeltingspolitiek 
dan ook tussen twee stoelen 
terecht. Hij trad niet bru
taal genoeg op om groepen 
en personen die niet te over
reden waren te dwingen. Hij 
trad te dwingend op om van 
mensen die geleidelijk in 
zijn politiek hadden moeten 
ingroeien niet te bruskeren. 
Voor de revolutie nog, moest 
Willem dan ook de taal vrij
heid naar de wil van de ver-
franste machtigen opnieuw 
invoeren : « Nog voor de Bel
gische staat tot stand komt, 
is de grondslag gelegd voor 
zijn verdere evolutie : de 
taalintegriteit van Wallonië 
en de taalvrijheid in Vlaan
deren >. 

En toch zou deze schijn
bare totale mislukking van 
die samensmeltingspoging 
van 1814 tot 1830 te zwart 
gekleurd zijn in het licht 
van de gebeurtenissen van 
1830. « Het beslissend mo
ment voor de Vlaamse ge
dachte ligt in de periode 
1814-1830. Het is in deze ja
ren dat de volkstaal als be-
stuurstaal in ere wordt her
steld en dat zij enkele, zeer 
weinige, doch zeer trouwe 
voorvechters vindt die na 
1830, wanneer alle uitzicht 
voor de toekomst nochtans 
verloren schijnt, niet zuUen 
kapituleren. Het is tijdens de 
Vereniging dat, zowel door 
Vlamingen als door Noord-
Nederlanders, de grondslag 
gelegd wordt van de eenheid 
der Nederlandse cultuur — 
en volksidee ». 

Een paar dozijn mensen 
was inderdaad de kern die de 
Nederlandse kulturele ge
dachte opnieuw zou doen 
ontkiemen na het voor haar 
rampzalige jaar 30. 

In enkele tientallen blad
zijden krijgen wij dan een 
prachtige ontleding van de 
gedachteninhoud van het 
werk van schrijver Jan-Frans 

door bezieling in de eerste 
had voor het nieuwe Rijk een 
stevige onderbouw kunnen 
worden in het Zuiden, had 
men een generatie langer dit 
proces kunnen verbreden, en 
de tegenkrachten uit elkaar 
doen ebben. 

Het derde boek in dit eer
ste deel van Elias' werk wordt 
dan een ontleden van het 
Belgisch verzet tegen het 
Verenigd Koninkrijk. 

We gaan in deze al te korte 
samenvatting niet lang stil
staan bij die tegenkrachten. 
Van katolieke geestelijkheid, 
die in haar konservatieve 
protestantenvrees de massa 
afkeerde van Willem I, over 
liberale burgerij tot barrika-
debestormend verpauperd 
gepeupel, was er weinig spra
ke, lijk we hoger zegden, van 
een bewust Belgisch gevoel 
dat in nationale opstand 
kwam. 

Het waren zeer verschei
den groepen die hun kato-
liek-konservatieve, sociale of 
politiek-liberale ontevreden-
denheid deden uitmonden in 
een anti-Hollandse revolte, 
« Zij vechten tegen de Hol
lander » zonder te weten 
waar het juist moet uitmon
den. Dat uitmonden zal door 
de wisselvalligheden van de 
internationale diplomatie 
meer dan door eigen doelbe
wustheid worden bepaald 
Interessant i$ nog het uitdie
pen en vaststellen van de 
verschillende houding van 
Vlaanderen en Wallonië in 
de revolutie, waar eens te 
meer blijkt wat kleine dina-
mische groepen vermogen 
bij het bepalen van de lots
bestemming van grote onbe
wogen blijvende massa's. 

Te summier hebben we 
moeten heenglijden over heel 
wat aspekten van dit enorme 
werk, waarvoor we hier onze 
bewondering nogmaals wil
len uitdrukken. 

Het is een echt Benedic-
tijnenwerk geworden, maar 
waar het ontzagelijke bij me-
kaargebrachte feitenmate
riaal verwerkt werd tot een 
beredeneerde sintese, dip ook 
daar streng wetenschappe
lijk objektief werd gehouden. 

In acht genomen de beper
king van het onderwerp, die 
schrijver zelf uitdrukkelijk 
stelt wordt het werkelijk het 
standaardwerk voor ieder die 
door wil dringen in de ont
wikkelingsgang van de 
Vlaams - nationale beweging. 

E&n uitgewerkt personen
register maakt het boek ook 
vlot hanteerbaar voor we
tenschappelijk werk. In de 
opmerkingen die tot nader 
opzoeken aansporen rond 
punten die schrijver wegens 
zijn celarbeid zelf niet kon 
nagaan ligt iets professo
raals, als oriëntatie aan te-
siszoekende studenten. 

Wij hebben tot slot dan 
ook een bedenking gemaakt 
— en niet zonder enige bit

terheid — al wijkt ze wel aT 
van de streng wetenschap
pelijke geest van dit werk. 
Wanneer zal door de bevei
liging van zijn nationaal le
ven dit Volk eindelijk eens 
al de potentiële krachten 
die het bezit, kunnen aan-i 
wenden op hun meest geëi
gende terreinen ? 

Zodat de historici niet lan
ger aan politiek moeten doen, 
de kankerspecialisten geen 
voorzitter van IJzerbedevaar
ten moeten worden, en de 
kunstschilders niet in Zwit
serse ballingschap moeten 
terecht komen ? 

Walter Luyten. 

Steentjes voor 

ons taaigebouw 
APniKAANS ALS INSPIRATIEBRON (S). 

Als iemand afscheid van me neemt mei een vriendelijk 
« prettige naweel: » dan houd ik hem dit veel meer ten goede 
dan wanneer iemand mij een « goed week-end » toewenst. 

« Week-end is van Engelse oorsprong^-en- velen spreken dat 
„nBog-f^in^j meerf^op ?*n Engels uit doch we kunnen er net 

zo goed « het end van de week » in. zien en hel bijgevolg als 
een zuiver Nederlands woord opvatten en uilspreken. « End » 
IS immers een goede wisselvorm voor « einde ». Sommigen 
echter omzeilen de moeilijkheid door van NAWEEK te spreken. 
In het Afrikaans is dit het gewone woord voor weekend en 
niets kan ons beletten naweek in het Nederlands te gebruiken. 
We zeggen toch ook najaar, nazomer, nawinter, namaand, 
nadag, nanacht, nabloei, allemaal woorden die algemeen aan
vaard zijn en waarin « na » betekent : uhet laatste deel van...r>. 
Tegengestelde betekenissen hebben voorzomer, voorwinter, 
voorjaar, enz. 

Hoort U mij vertellen dat een vriendin van me gedurende 
de naweek geregeld als bijspeelster optreedt voor de kijkradio 
in de rol van tikster dan begrijpt u mij even goed, zoniet 
beter, als wanneer ik u gezegd had dat zij tijdens het week-end 
als figurante optreedt voor de televizie in de rol van typiste, 
hoewel ik irt de eerste zin i woorden héb gebruikt die alleen 
in Afrikaanse woordenboeken te vinden zijn. Voorlopig althans, 
want reeds menigeen wenst z'n vriend een prettige naweek 
toe, kijk- of beeldradio zijn dagelijkse kost geworden bij de 
B.R.T., tiksler hoeft niet meer noodzakelijk die ongunstige 
betekenis te hebben die sommigen eraan toekennen, en 
bijspeler is een voor de hand liggende vorm. 

In « Nu Nog », het sympalieke tijdschrift van de Vereniging 
voor Beschaafde Omgangstaal, waarvan elkeen die streeft naar 
een volwaardig en natuurlijk Nederlands in het zuiden van 
ons taalgebied lid zou mogen zijn, heb ik destijds een lans 
gebroken voor het aanvaarden van « het beginsel der onder
linge uitwisselbaarheid van het Nederlandse en het Afrikaanse 
eigen woord ter vervanging van het vreemde woord » waarmee 
ik wou zeggen dat we ons niet aan taalschuimerij bezondigen 
zo we bij onze broeders uit het verre zuiden te leen gaan voor 
wat tenslotte vanouds gemeenschappelijk woordbezit is. Zo 
heet een metro of underground aldaar DUIKSPOOR, een pin-up 
girl of glamour girl PRIKKELPOP(JE), een air-hosless LUCHT-
WAARDIN (zie ons vorig artikel), bepaalde pockets SLAP-
BANDBOEKJES, een cocktail SCHEMERKELKJE, en een 
mannequin gewoonweg - zoals dit oorspronkelijk in onze taal 
heette - MANNEKIJN. 

Nochtans wordt vaak door overigens bevoegde personen en 
instanties gezocht naar een « eigen « woord ter vervanging 
of ter vertaling van vreemde, minder geschikte termen, en 
worden daardoor soms misvormde nieuwelingen ter wereld 
gebracht, terwijl een schat van (niet minder eigen) woorden 
zo maar voor het graaien ligt in de taal die misschien wel een 
'' vreemde taal » mag worden genoemd als we denken aan 
vormen en (voorlopig nog ?) spelling, doch die inzake bouw 
en woordvorming ten hoogste een plaatselijke variant is van 
onze omgangstaal. Niemand zal het durven betwisten dat het 

, Afrikaans in aanmerking komt als inspiratiebron voor diegenen 
die speuren naar nieuwe vormingsmogelijkheden in ons heden
daagse Nederlands. 
OlO/f/6/63. n.J. Bouwman. 
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G O D S V R E D E 

Op het storen van de Godsvrede 
stond in de Middeleeuwen de ban 
van de Kerk. Als dit in de Theo
logie van LefèvTe ook zo Is, zul
len wij die er al langer in waren, 
weldra gezelschap krijgen. ledere 
dag talrijker worden de kranten 
die de tiendaagse stilte rond de 
« taalkwestie », zoals Theo het 
Belgisch nationaliteitenprobleem 
nog steeds noemt, voortijdig on
derbreken. Voor de betoging van 
de Waalse Beweging te Charleroi 
Is een overzicht van de fransta-
tige pers van verschillende rich
tingen interessant. 

LA RELEVE 
stelt vast dat op het <( front 

linguistique » de regering vastge
lopen is. 

Het gelooft echter ook niet in 
het doodgeboren kalf van het plan 
Spinoy. 

« Men zal misschien opnieuw 
spreken van het plan Spinoy die 
het plan koestert het land in 5 te 
verdelen. 

Er zouden 5 streken zijn : twee 
Vlaamse, twee Waalse en een 
Bmssedse; met verder negen ge
westelijke verenigingen, één per 
htüdige provincie. 

Het i(s wat Prof. Périn, onder
voorzitter van de M.P.W. geestig 
noemde : « Een kalf met vijf po
ten en negen koppen »• 

Geen sukses dus ook bij deze 
Waalse kristen - demokraten van 
Intellectuele inslag. 

VOLKSGAZE|; 

Onderbreekt met een bulderende 
aanval op De Saeger de gewijde 
stilte van de Godsvrede van Mgr. 
Theofilus, die in het voorbijgaan 
samen met Van den Boeynants 
ook een veeg uit de pan krijgt. 

« Men weet wat wij van de 
huidige regering denken en ook 
dat wij M. Lefèvre voor ziJn moed 
weten te waarderen. Maar waar
achtig : hij schiet bok op bok. WIJ 
beginnen te geloven dat degene 
gelijk heeft die onlangs het ver-
Bchil tussen de heer Van den Boey
nants en de Eerste-Minister als 

volgt schilderde : « De ene kan 
niets produceren, maar alles ver
kopen en de tweede kan wel iets 
produceren, maar niets verkopen! 

Hierbij aansluitend doen wij dan 
een eerste vaststelling. 

Het lolletje van de fameuze 
« godsvi'ede » is wel degelijk, zoals 
« De Standaard » het liet door-
scheme'^n, een persoonlijk initia
tief van M. Lefèvre, die eens te 
meer « cavalier seul » heeft ge
speeld. » 

Als wij a's politieke groentjes, 
die natuurlijk geen politiek bedrij
ven op het hoge vlak van een Jos 
Van Eynde, goed hebben gevolgd, 
dan zou Van den Boeynants best 
zijn beenhouwersschort terug voor
binden om die bokken van Lefèvre 
en die kalveren van Spinoy aam 
de onwillige BelRisohe markt te 
brengen. 

« Wanneer de h. Ds Saeger de 
verantwoordelijkheid voor de mis
lukking van de contactcommissie 
in de schoenen van de socialisten 
schuift, zegt hij de waarheid niet. 
Wanneer hij beweert dat de oor
zaak te vinden is in de starre 
houding van de Brusselse socialis
ten, zegt hij de waarheid niet en 
verbergt hij dat sommige volgens 
hem betwistbare opmerkingen van 
Brusselse socialistische zijde even
goed werden gemaakt van Brus
selse en Waase C.V.P.-zijde. » 

Hoe Jossiaans welsprekend ook, 
heel dat schelden op de andere — 
die dit en die dat — kan niemand 
meer overtuigen. De vastgelopen 
toestand is slechts een duidelijke 
illustratie van de machteoosheid 
van alle unitaristen om aan het 
probleem der Waals-Vlaamse ver
houding nog een andere oplossing 
dan een harmonisch federalisti
sche Ie vind»n. 

DE GA 2: ET 
Verstrakt haar houtling tegen

over de onwil van de Brusselaars 
en niet-federalistische Walen om 
de problemen in de unitaire staat 
op te lossen met een minimum van 
fair-play tegenover het feit van 
de twee volkeren in die staat. 

« SteSi. u vocxr dat in een be
schaafd en demokratisch land, dat 
prat gaat op zijn vooruitstrevende 
grondwet, dat daar betoogd moet 
worden voor de toepassing van 
een der meest elementaire beglnr 
selen van die grondwet, ril de ze-
tedaanpassing. 

Wij zijn dergelijke onzinnige 
toestanden gewoon en ons schokt 
het niet, maar aJs men aan een. 
vreemdeling moest vertellen dat 
in ons land 500.000 inwoners — 
volwaardige biirgers en geen zwar
ten — niet vertegenwoordigd wor
den in het Parlement, omdat die 
burgers het ongeluk hebben te be
horen tot een bepaalde volksgroep, 
dan zou die vreemdeling allicht 
denken in een Zuidamerikaanse 
republiek te zijn aangeland, waar 
de Grondwet een vod je papier Is. 

De eis « zetelaanpassing nu » 

is te blangrijk voor de toekomst 
van Vlaanderen om verdonker
maand te worden onder voorwend
sel dat het « godsvrede » zou zijn. 
Trouwens, zolang Vlaanderen ver
stoken blijft van de parlementah-e 
vertegenwoordiging, waarop het 
grondwettelijk recht heeft, moet 
men niet aan vrede denken. » 

LA LIBEE BELeiaUE 
Toonde met de ekonomist van 

de verstarring, Prof. Baudhuin, 
weer eens duidelijk wat voor haar 
« La Belgique » blijft. Bruxelles 
et la province. 

« In feite vormt België slechts 
één enkel gewest, geconcentreerd 
op Brabant en inzonderheid op 
Brussel. De provincies zullen hun 
bedrijvigheid zien toe- of afnemen 
naargelang hun min of meer 
rechtstreekse verbindingen met 

LE SOIR U^dikasêoftd 
Dat ook fel de aandacht trekt 

op het feit van de vertegenwoor
diging van de Waalse K.W.B.-ers, 
wijst op de « stille » tegenwerking 
vam de partijen. Dat kennen wij 
hier ook bij Marsen op Brussel. 

« Het verschijnsel van de Waal
se bewustwording tegenover de 
stootkracht van het Vlaamse im
perialisme is een feit waar de po-
litiekers morgen zullen moeten 
mee rekening houden. 

In het Waals Antiekomdtee no
teert men dat tienduizenden te 
diarleroi aanwezig waren ondanks 
de vijandige wachtwoorden van 
de politieke organisaties. 

Maar deze « rem » is niet in 
staat geweest het sukses van deze 
betoging te hinderen, Detoging die 
al de oplniesfcromlngen in Wallo
nië vertegenwoordigde. » 
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Brussel. De werkelijke « Waalse 
Weg » loopt over Brussel en dit 
is ook waar voor de Vlaamse ge
westen. De grootste aangroei van 
werkgelegenheid, de jongste tien 
jaar, is vast te steUen te Brussel... 
Zulks is het gevolg van een goed 
geordende en dynamische econo
mie... De afgelegen gewesten moe
ten het hinterland warden van de 
meest dj^iamische zone... » 

Volksmacht 
Reageert heftig tegen de Prof. 

van de Libre, die de scheefgroei 
van het Belgische wansisteem, 
gaat gebruiken als argumentaitie 
voor zijn bestendiging. 

« Wij betwijfelen zeer dat de 
tienduizenden Vlaamse pendelar-
beiders en werklozen uit het « hin
terland J>, die theorie van prof. 
Baudhuin zullen toejuichen. Wij 
danken hem echter voor zijn open
hartige, cynische taai. Iedereen in 
Vlaanderen en Wallonië is meteen 
gewaarschuwd. Voor mense'ljke, 
familiale of andere sociale over
wegingen is er in de Brusselse 
economie van professor Baudhuin 
geen plaats. Men zou geneigd zijn 
verontwaardigd op te merken dat 
zij juist daar geen schijn van 
kans heeft. Past op I Het is de 
economische visie van prof. Baud
huin en van zijn geestesgenoten 
die de ontwikkeling van België 
tot nu toe heeft bepaad. Het is 
dan ook meer dan hoogtijd om er 
tegen te reageren. » 

La Mótropole 
Franskiljons « katoliek » Ant

werps blad ironiseert met een 
wrange bijsmaak de Waalse beto
ging te Charleroi. 

« Het grootste deel van de be
togers schijnen er brave lui uit te 
zien. Maar ook mensen die er ge
noeg van hebben ? Genoeg van 
wat ? Zij weten het waarschijn
lijk niet te best. Maar Mijnheer 
Genot zal het hen bijbrengen 

De laatste spandoek draagt de 
woorden : « Zij zijn geduldig de 
Walen, maar tot wanneer? » 

Is dit een bedreiging of een ver
wittiging ? » 

Libre, Métropo'e en geestesgeno
ten spreken van een halve mis
lukking. 

Hoe wij er over denken leest ge 
in het arikel « Waalse eenheid ». 

LE RAPPEL 
Waals katoUek. Doet een b^en-

tenis die het gezien cijn strekking 
zwaar moet kosten. 

ff Het zou een vergissing zijn 
het vesrchljnsei dat we beleefden 
louter toe te schrijven aan de 
Waalse socialistische scheurma-
ket& De voornaamste oorzaak is 
te vinden In de steeds meer en 
meer beklemtoonde onverdraag
zaamheid van het Vlaams - natio
nalisme. Na de weigering van de 
talentelling, opzienbarende en on
gestrafte daad van schending van 
de wet na de gekke geschiedenis 
van de Voersreek, betekende het 
schandaal van Leuven het top
punt voor de ontmoediging van de 
enen de taJrijkSFte groep, en de oi>-
wlnding van de anderen. 

Zonder deze daden van onver
draagzaamheid zou de aktie van 
de MPW niet zwaar wegen Maar 
nu gaat ze toch doorwegen. 

Het zou ijdel en onvoorzichtig 
z4jn er heen rekening mee te hou
den. » 

Waarvan wij als Vlaams natio
nalisten taktisch akte nemen. 

Onderlijnt ook scherp hoe de 
plannenmakerij van Spaak-Spinoy 
en Co, slechts voorkomt uit een 
loochenen van de werkelijkheid in 
België. 

De twee volkeren in deze staat. 
« Hier worden dus politieke ar

gumenten ingeroepen tegen een 
economische federalisering, waar 
anderzijds economische motieven 
worden uitgespeeld tegen poUtieke 
federalisatiemaatregelen! Op dit 
ogenblik is dan ook in regerings
kringen een strijd aan gang tus
sen twee opvattingen : ofwel de 
economische indeling van het land 
laten samenvallen met de taaigrens 
ofwel oaer de taalgrens heen (ter 
versteviging van de nationale ee»-
held weUicht) nieuwe economi
sche gewesten scheppen. 

Waar Nederland slechts twee 
soclo-economische gewesten voor
ziet, Ugt het voor de hand dat het 
geen zin heeft ons land — méUe 
in Europees perspectief — te ver
snipperen in vijf gebieden wat en
kel in de kaart zou kunnen spe
len van het gewest Brussel, dat 
aldus zijn hegemonie nog zou 
k u n n ^ versterken. Het is duide
lijk voor elk gezond redenerend 
mens dat ons land dient ingedeeld 
In twee sociaaa - economische ge
westen plus Brussel. Het kan ini-
mers niet geloochend worden dat 
— zoals een deskundige als prof. 
Eysk«is bij de oprichting van de 
Economische Raad voor Vlaande
ren verklaarde — de sociaal eco
nomische en menselijke problemen 
in Vlaanderen en Wallonië gron
dig verschillen. » 

Walter Luyt.ML 
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WARENAR MET DE POT 

Oj de }ilm « Ur 880 » i'un Ed
mund Goulding een mccfteiwerl 
is, ive weten hel niet en ree zallei 
het ivaarschijnlijk nooit iceten 
We hebben ons dnarorcr vorigt 
week echter weinig zorgen ge 
Trisaht en na het « Rerum Nova 
rum i>-programma ovcrgescliakehi 
naar de NTS, waar de Avio ons 
het stuk van P.C. Hooft « Warenar 
met de pot » aanbood, gespeeld 
onder regie van Johan de Meester. 

A'u is « Warenar » niet alleen 
een bijzonder gelukt loneehuerk, 
maar het spel van de Nieuwe 
Komedie was bovendien van een 
dergelijk gehalte, dal er op de 
hele opvoering maar zeer iveinig 
te zeggen valt. Tenzij dan dal hel 
goed was, zeer goed zelfs, zodat 
we geen ogenblik meer gedacht 
hebben aan Edmund Goulding en 
fflüji « Mr 880 ». De voorafgegevsn 
ioelichling maakte alles voldoende 
gemakkelijk Ie volgen. De akteurs 
speelden meesterlijk, het dekor 
voldeed aan alle eisen van het Tl -
medium en de kamera hleef hel 
hele spel door zeer beweeglijk. 

De lezer begrijpt dat we onze 
geestdrift niet onder stoelen Oj 
banken wensen te steleen. Vooi 
overname door de BRT scheen dt 
zaak ons echter locli niet zcei 
aangewezen, vooral dan omwille 
van de dialektwoorden, waarvun 
de tekst waarschijnlijk niet hel 
m.aal te zuiveren is. 

Maar hoe dan ook, het wn^ 
vorige week donderdag een ge
slaagde avond I 

P R O E N C O N T R A 

liet is ondergetekende misschien 
niet helemaal te vergeven, maar 
het was vorige zaterdag de eerste 
maal dat we u Pro en contra » up 

hel scherm zagen verschijnen. 
Pm tij- en andere verplichtingen 
houden nu eenmaal geen tekening 
met de scinhidng VKJI de TV-pio-
(jianinia's... 

Dczi hiel 'd Ie qioU' hlijl i on 
liliclihgeUüuwheiil lircfl ichhi 
een niel te ondcischeiden lounlctl 
l i e bedoelen hier hel feil ilul u ( 
n/) dif ii'Óit onbei'oorooi tl' : UI I, n 
nis honden maken mei een pio-
i/iammii dal reedi, wal uin'jespedd i 
Is en ilwi een « oudeidom » hc"ll 
bcreikl ivaarop hel de liilische 
blik run de kijkei nwl l>unmn 
verdragen. 

Alhoewel ive na ajloup van ilc 
lilzending. een zeei giin^lui,^ 
ndruk ovei hielden lun deze llci-
nan \ eiel.fl i>iüdiil,lie, nn^elcn 
te toch twee opmerkingen mak-'n 
Ye, naai on:i' meniiig, niel h'^le-
<aal :oni I I h liinq ziin 

Rudi Carell nam af&cheici. 
Hopelijk slechts voorlopig ! 

Vooreerst houden we niel van 
'iet principe dat Nand Baert steeds 
JOOT en Willy Courteaux steeds 
tegen hel voorgestelde plaatje 
moet zijn. Dat vervalst hun oor-
leel en maakt er hoofdzakelijk een 
il dan niet gelukt woordenspel 
van. Wat tussen haakjes gezegd, 
de laatste nog al eens van de 
eerste wint 1 

Daarnaast is hei ons ook opge
vallen hoe weinig gemakkelijk 
Vlamingen blijkbaar met hun 
woorden en gedachten overweg 
kunnen en hoe zelden ze er in 
lukken werkelijk een geestige en 
gevalle formulering voor hun 
mening ie vinden. Hier hebben 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 
11 00 tot 12 00 : Uitzending van een 
Plechtige Pinkstermis uit de O-L-
Vrouw-Kathedraal van Luxemburg 
(Eurovisie : overname van de 
Luxemburgse televisie - CLT) — 
17 00 : Klem, klein, kleuterke — 
17 20 tot 17 35 : Nils Holgersson 
(gefilmd programma van de Zweed
se televisie - SRT) — 19 00 : Safari 
— 19 30 : De geschiedenis van een 
zakmesie • tekenfilm — 19 40 : De 
De ballonvaarder : een filmklucht 
— 20 00 ; TV-nleuws — 20 20 : Wie 
•weet wat ? — 21 35 : Sportweekend: 
sportaktualiteiten in woord en 
beeld — 22 05 ; Paulus, burger van 
een nieuwn wereld : een film van 
Heribert Grüger — 22 35 : De g»-
schipdenis van een testpiloot — 
23 00 : Twe<-dp n'"uwsuitzendir^ 

MAANDAG 

nieuws — 20 20 • Schipper naast 
Mathilde — 21 00 : Autorama • het 
magazine voor de automobilisten 
2130 : Close-up : een programma 
gewild aan hedendaagse kineasten 
Vandaag : René Clément, kmeast 
van « La bataüle du rail », « Les 
jeux mterdits », « Le jour et 
l'heure » e a — 2? 20 • Tweede 
nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
19 30 : Tieneiklanken — 20 00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Problemen van 
nu : Israël • reportage — 20 50 : 
Planten zonder wortels : spel door 
Arnold Wesker Nederlandse verta
ling : Gerard K. van het Beve. (op
genomen prretramma van de NTS/ 
VARA — 22 40 : Tweede nieuwsuit
zending. 

17 00 tot 19 00 : Paardesport. Recht
streekse reportage van de jumping 
te Wipsbaden (Eurovisie • overna
me van de Westduitse televisie -
ARD) — 19 30 : Zoekhcht op de 
kulturele aktualiteit — 19 42 
Franse les : wederuitzending van de 
eerste les — 19 55 : De Weerman — 
20 00 • TV-nieuws — 20 20 : Pano
rama • de week in beeld — 20 50 : 
Speelfilm De zwarte bliksem (Der 
schwarzp Biitz) • sportfilm van 
Hans Grimm met Maria Perschy en 
skikampioen Toni Sailer (Duitse 
versie met tweetalige onderschrif-
*Sfi' — 22.30 : Medlïan : Muziek — 
2SM : T,^»»^„ " l e u - w B u i t S m g . 

S VRIJDAG 
19 30 ; Arena : het veertiendaagse 
sportmagazine — 19.55 : De Weer-
n a n _ 20 00 • TV-nieuws — 20 20 
Reisroutes • Met Commandant Bos-
suyt naar Zuid-Afrika (IV) — 
2100 : Afwachting : animatiefilm 
van Witold Giersz — 21 15 : Boule
vard ; een programma rond Johnny 
Kraaykamp met als buitenlandse 
gasten : Jean Toots Thielemans, 
Tsai Ghm, The Barry Sisters, Luci
ano Ro'idinplla e a (overname van 
de NTS/KRO) — 21 55 : Première 
— 22 40 : Tweede nieuwsuitzending 

DINSDAG • ZATERDAG 
19 30 • Gastprogramma — 20 00 • 
TV-nieuws — 20 00 • Bonanza : TV-
Westem _ 21 10 : Ten huize van 
Dokter Adriaan Martens — 22 00 • 
Lentewiiding iLe sacre du prm-
tempsi ballet van Igor Strawmsky 
In cn-ni-tvorm uitgevoerd door het 
orke,r van de Zweedse Radio o l.v. 
Sixten Ehrlmg Produktie : Ame 
Arnbom (Eurovisie : uitzending In 
uitgesteld relais van de Zweedse 
televisie - SRT) — 22 35 : Tweede 
nieti'jsuitzending. 

• WOENSDAG 
19 00 • Kom toch eens kiiken — 
19 55 : De Weerman — 20 00 : TV-

17 4o : Handbal : Rechtstreekse 
reportage uit Bern van de finale om 
de 3e en de 4e plaats m de wereld
kampioenschappen veldhandbal. -
(Eurovisie : overname van de Zwit
serse televisie - SRG) — 19.00 : 
Kom toch eens kijken — 20.00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Margie : TV-
feuilleton (I2e en voorlaatste afl ) 
— 20 45 : Echo — 21 15 : Houdt 'u 
van show ? vierde gefilmde TV-show 
van Michael Pf leghar met o a. het 
Hazy Osterwaldsextet, de Kessler-
zusjes. Petuia Clark, Vicco Torianl, 
Isabelle Aubrey, Georges Ulmer en 
het Bavaria-FemsehbBllet — 22.20 : 
' t Is maar een woord : quizpro
gramma — 23 00 : Tweede nieuws
uitzending. 

De charme van het chanson 
Volgende cionderdag (6 juni, BRT 1, te 22 u 15') kr i j 
gen de liefhebbers van luisterliedjes « Nog een avond 
met Charles Aznavour ». Zoals vorige keer, slaat het 
trio Anthierens - Schoukens - De Smet ook nu weer 
elkaar om de oren met argumenten voor en tegen de 
« Franse Sinatra » ! 

we nog een en ander van hit 
Noorden le leren I Al moeien we 
er onn\iddellijl„ aan ioevocgen • 
U illy CourlcauT icl^ minder dan 
ili onderen I 

Voor de rest geven we Herman 
I ereht de raad in de toekom.'!! 
andeic sleiun naiii de studio uit 
te nodigen dan Alma Cogan van 
iiiiige tvecl; Hel kan natuurlijk 
viel allemaal en altijd van de 
bovenste plank zijn, maar van de 
onderste krijgen we in de Vlaamse 
TV nu toch werkelijk reeds meer 
dan voldoende ! 

n U D I C A R E L L E X I T 

In uilgeslelde overname van de 
\TS heeft Rudi Carell nu ook aan 
'h Vlaamse kijkers vaarwel gezegd. 
Ilij zal e«n y<Mr Iwxg geen shows 
meer maken en liij hoopt nadien 
voldoende nieuwe en frisse lucht 
Ie hebben ingeademd, om daarna 
terug van wal te kunnen sleken 
met kers-verse ideeën en een ori
ginele opmaak. Wat lue hem (en 
ons I) natuurlijk van harte 
weyisen ! 

Voor zijn laatste show had Carell 
:>ch blijkbaar niet overdreven erg 
ingespaniieii. Wat ons aangeboden 
werd bleef braafjes in de stijl van 
vroegere afleveringen, wal bij 
Rudi echler niet direkl •minder'^ 
waardige gevolgen moet hebben. 
Die gevolgen waren inderdaad ook 
achterwege gebleven en de show 
van zondagavond bewoog zich op 
een vrij behooilijk peil. Hij bracht 
op een zeer genietbare wijze enkele 
mensen vóór de kamera's die er 
gewoonlijk achter blijven slaan. 
Men had er Mies Bouwman (van 
<( Open het dorp »j toe kunnen 
bewegen naast Rudi Carell op de 
rand van de dorpsfontein le 
komen zitten, om samen te kijken 
naar een keuze hoogtepunten uit 
de voorbije reeks. 

Zowel aan die keuze als aan de 
rest van deze laatste aflevering 
hebben we genoegen beleefd. 
Maar ondertussen moet het toch 
niet verzwegen worden : deze 
taaiste show onderlijnde nog eens 
ekslra dat Rudi Carell weliswaar 
een grote mijnheer is inzake TV-
shows, maar dal zelfs op hem 
sleet begon te komen. Wat dan 
meteen wil zeggen dat we zijn 
heengaan met gemengde gevoelens 

begroeten : spijl omdat een goed 
NTS-programma van het scherm 
verdwijnt, zij het dan niel voor 
altijd, niaai ook tevredenheid om
dat Cai ell, na deze viijwillige 
vakantie, hel nadien nog zoveel 
beier zal doen. 

Om hel maar eens met een lot 
op de draad versleten uitdrukking 
le zeggen : toe wuiven geen vaar
wel, maar hopen voor volgend 
jaar op een hartelijk weerzien 1 

W r E N I E T W A A G T , 

N I E T W I N T 

Dinsdagavond hebben we ge
boeid gekeken naar een gefilmde 
dokumenlaire van Bruno Walschap 
over het spel als sociologisch ver
schijnsel « Wie niet waagt, niet 
iiint ». We hebben achteraf wel 
een paar opmerkingen te maken, 
maar dat betel ons niel het pro
gramma in zijn geheel als een 
meevaller le beschoutuen. Er waren 
mooie prentjes gemaakt, de tek
sten waren voldoende sober en 
duidelijk, terwijl de interviews 
heel harmonisch in het geheel 
ivaren ingeweven. Maar, zoals 
gezegd, een paar opmerkingen 
hebben we toch te maken. 

Zo geloven we niet dat het ant
woord op de vraag « Waarom 
wordt er gespeeld ? n duidelijk en 
klaar genoeg werd weergegeven. 
We hadden de indruk dat men 
op dit onderwerp dieper had moe
ten ingaan. Nu was de uitleg le 
lang en ging te weinig naar de 
kern van de zaak. De uitleg van 
die Gentse assistent was zelfs voor 
kritiek vatbaar. Het feit hv. dat 
er voor illusoire winsten wordt 
gespeeld '(papieren huizen, papie
ren auto's, enz.) bewijst niel dal 
het winstmotief als uitleg voor de 
spel-oorzaak onvoldoende zou zijn: 
de illuzie moet zeer dikwijls de 
werkelijkheid vervangen. 

Het slot van de uilzending had 
ook tvel wat spannender kunnen 
zijn. De ^Russische roulette » is 
inderdaad iets waar meer uit te 
halen valt dan wat er dinsdag
avond uilgehaald werd. Hier heeft 
P.runo Walschap een kans verke
ken die een regisseur niet elke 
dag krijgt. Waarmee bewezen is 
dat niet iedereen die waagt, ook 
wint... 

Jvb. 

A n t w e r p s e immobil iëngroep 
zoekt als herbelegging 

GRONDEN TE KOPEN 
(Bouv.'-Landbouw-Industrie of verkave-
hngsgronden) 
Prijsklasse van 1 tot 5 miljoen. 

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

Vlaamse firma 
te Brussel zoekt 
voor haar kantoren 

J O N G E manneli jke of vrouweli jke B E D I E N D E 

Tweeta l ig _ Goed handschrif t 
Machineschri jven. 
EVENTUEEL BEGINNELING (E)^ 

Schrijven bureel van het blad onder let ters L .F . 

VOOR 

KENNISMAKING, 

HUWELIJK 

Schrijf 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 1. 

Het groot, ernstig, oor
spronkelijk Vlaams Hu-
welijkswerk van vertrou
wen en welslagen voor 
iedereen ! 

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

G'ote lei,s: 
GLAZEN en MONTUREM. 
Grilij voor vfirieUrden, 
Herilellingei» in eigen weiVfcuü. 

Walter ROLAND 
«M Gtdiplomeerd Opti«bir • « 
Kerlcttr^at, 58 — Anlwerpen 
t u t «.u.b. op het hunnummcr !J 

TtIefo»n: 35 $i 62 
10 % Ufti^g 5p vB'loon dei»'. 

PRONOSTIEKERS... speel 
elke week Uw gewoon be
drag. U zult slagen met 
12 punten, 11 of meerdere 
malen 10. Bewijsformule 
kunt U hiervan bekomen 
door een biljet van 20 F 
onder gesloten omslag 

plus een postzegel van 3 F 
te sturen aan Ardaen 
Pierre, Postbus, 186, Oos
tende. 

• « > • • • • • • • • • • • a H i a i B B K s a B i f l K a i M B H f l 

INATlOiNALE 
LOTERIJ 

MET EEN ENKEL BILJET j 

en 
EEN BEETJE GELUK 

VrORDT U MILJONAIR 

Trekking 
te CHIMAY 

maandag 17 juni 

Per Bieljet 100 F 
Per Tiende 11 F 

http://eiel.fl


DE VOLKSUNIE 13 

Alle VMO-mannen worden op- : 
geroepen om deel uit te maken ! 
van de ordedienst op de a.s. • 
landdag op 9 juni te Wemmei. • 
Ze moeten zich ten laatste om ï 
12 uur 's middags aanmelden • 
in de zaal Pax, S.choolstraat te • 
Wemmel-dorp (nabij de kerk) . S 
Daar zullen verdere instructies • 
gegeven worden. Bovendien • 
doen wij een oproep tot een i 
aan ta l gelegenheidshelpers om ! 
zich ook voor de ordedienst • 
aan te melden. S 
Het bijzonder karakter van on- • 
ze aanwezigheid in de randge- ; 
meente Wemmei moet ieder- • 
een er toe aanzetten die dag ï 
een beslist tuchtvolle houding • 
aan te nemen en de gegeven ; 
richtlijnen stipt te volgen, S 

De V.M.O.-leiding. • 

LANDDAG TE WEM NEL 

AALST 

Het arrondissement Aalst vormt 
een autokai-avaan bi] gelegenheid 
van de landdag. Wegwijzer : bij
eenkomst Aalst Hopmarkt t en 
laatste te 13 uvir 30. 

Gezamenlijk vertrek vla Moor-
Bël, Baardegem, Hopwijk, Droes-
hoxit, Merchtem, Brussegem, Wem
mei. 

ANTWERPEN 

De afdelingen zorgen voor eigen 
vervoer en komen samen op de 
Plant i jn Moretuslei ter hoogte van 
de Provinciesfcraat vanaf 12 uur 
30. 

Vertrek st ipt te 13 uur. 
Er kan ingeschreven worden op 

de autokars die te Antwerpen vei--
trekken (Plantijn Moretus.ei). De 
po-ijs is 45 F. Ticketten te bekomen 
op het arr . sekretariaat, grote 
steenweg 165 Berchem. 

De afdelingen zullen er voor zor
gen dat alle afdelingsvaandels 
aanwezig zijn. 

Versiering : de autos voorzien 
van banden « Volksunie » en « Fe
deralisme » evenals van leeuwen
vlaggen. 

Wij vertrekken stipt te 13 uur. 
Zorg er dus vooi' tijdig op de ver
zamelplaats aanwezig te zijn. 

Bijkomende inlichtingen kunnen 
verkregen worden op het arr. se-
kre ta i iaa t : iel. 39.92.06. 

V.M.O. ANTWERPEN 

Geen optreden van de muziek
kapel. Alle leden worden ingezet 
voor : ordewacht ! 

Bijeenkomst te Mortsel a a n he t 
lokaal « Tijl » Antwerpsestraat 59. 

Vertrek : stipt te 11 uur. 
Vervoer : met autokars (familie

leden kunnen de verplaatsing me
de maken. 

Het herkenningsteken (20 P) -t-
a rmband « Ordewacht » zal voor 
he t vertrek uitgedeeld worden. 

Pri js autokar voor de famUie4e-
den is 45 P . 

BEVEREN-WAAS 

Inschrijvingen voor autokar b i j : 
Braem Andi'é, Bisschop Triest-

laan 44, te Beveren-Waas. 
Onghena D., Kimibekesteenweg 

28, te Beveren-Waas. 

Prijs voor heen- en terugreis : 
50 P. 

Vertrek : o n r 13 uur 15 op de 
Mark t te Beveren-Waas. 

BRASSCHAAT 
Voor de autokar kunt u inschrij

ven bij Roger Hermans, Hofstraat 
35, Brasschaat, tel 5170.58. 
BRUGGE 

a) Inschrijvingen voor 4 juni 
a.s. bij de bestuursleden van aide-
lingen en kernen en o.m. 

Te Assebroek : Tuinstraat 6. 
Te Blankenberge : Groenestraat 

45. 
Te Beemem : St. Andreaslaan 

3. 
Te Brugge : Verbrand Nieuw-

land 25. 
Te Knokke : Eaisabethlaan 105. 
Te Oostkamp : Gevaartse s t raa t 

77. 
Te Torhout : Hoge s t raa t 79. 
Te St. Andi-ies : Moerstraat 38. 
Te St. Kruis : Delaplacestraat 

121. 
Te St. Michiels : Rijselstraat 

239. 
Te Zedelgem - Ruddervoorde : 

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

vertrek te 13 uur langs de Koning 
Altaertlaan ('t Zand) , Brugge. Prijs 
65 P per persoon. 

Voor de kuststreek : prijs 70 P 
per persoon. 

Vertrek te Blankenberge : om 12 
UUT aan « Huize Breughel », De 
Smet de Nayerlaan nr 141. 

Vertrek te Zeebrugge : om 12 
uur 15 a a n café « Jan-Bar t », 
Kerkplein. 

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

Vertrek te Knokke : om 13 uiu: 
a a n he t « Vlaams Huis », Elisa-
bethlaan 105. 
DENDERMONDE 

Verzameling autokaravaan I>en-
dermonde - Markt te 11 uur. 

DEÜRNE 

Vertrek te Deurne om 12 uUr 30 
stipt op volgende plaatsen : 

Hoek Turnhoutsebaan en F rans 
Oi-aeybeckxlaan (Sarma) . 

St. Rochuskerk. 
Hoek Boekenberglei en Jozef 

Verbovenlei. 
De prijs van de autobusreis be

draagt 45 P. 
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 (C). 
Van Hoof, Lackborslel 392, 

Deurne (N). 
DIKSMUIDE 

Inschrijvingen voor autokar aan 
volgende adressen : 

Ir. A. Deganck, Wijnendalestraat 
21, Beerst. 

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

R E G E L I N G V O O R L A N D D A G 

• He t pa rkee rp rob l eem is t e W e m m e i gemakkel i jk 
oplosbaar , voor zover iedere au tovoe rde r zich sch ik t 
n a a r de aanwi j z ingen v a n de o rded iens t t e r p l aa t se . 
He t k a a r t j e op blz. 1 t o o n t a a n , d a t h e t v a n de p a r 
k e e r p l a a t s e n t o t op h e t L a n d d a g t e r r e i n s lech ts een 
p a a r h o n d e r d m e t e r is. 
• Op 9 j u n i 1963 is voor gans h e t grondgebied 
W e m m e i een l eu r - en verkoopverbod bij pol i t ie regle-
m e n t u i tgevaard igd . Alleen de door h e t L a n d d a g k o -
m i t e e goedgekeurde u i t gaven zullen mogen t e koop 
a a n g e b o d e n of u i tgedeeld worden . H i e r a a n zal s t r e n g 
de h a n d gehouden worden , ook door de eigen O r d e 
d iens t . 
• W e m m e i is een r a n d g e m e e n t e v a n Brussel en in 
de r a n d g e m e e n t e n is er veel d a t de bewuste V l a m i n 
gen er l iever n ie t zouden zien : f rans taUge opschrif
t e n en dergel i jke . ^ ^ „ ^ j 
De L a n d d a g is ech te r een be toging VOOR de r a n d 
g e m e e n t e n en n i e t er TEGEN. Op 9 j u n i zal geen e n 
kele L a n d d a g d e e l n e m e r zich l a t en provokeren door 
bepaa lde a spek ten of bepaa lde inwoners van Wemmei . 
Alleen v o l m a a k t e orde en een in zijn k a l m t e over tu i 
gend op t r eden , k o m t u i te indel i jk de zaak der r a n d 
g e m e e n t e n t e n goede. 
• D e s a m e n w e r k i n g t u s s e n d e p o l i t i e a u t o r i t e i t e n e n 
d e L a n d d a g - o r d e d i e n s t i s s t e e d s z e e r v l o t g e w e e s t . W e 
r e k e n e n o p d e b e r e i d w i l l i g h e i d v a n d e L a n d d a g - d e e l n e -
m e r s o m d e z e v l o t t e s a m e n w e r k i n g o p 9 j u n i t e b e k r o 
n e n m e t e e n g e e s t d r i f t i g e d o c h o r d e v o l l e L a n d d a g . 

Jules Haezebaert, Ganzebekeveld-
straat , Adinkerke. 

Louis Mertens, CJanadalaan, 
Nieuwpoort, 

Leo Vandeweghe, Wapenpleln 9. 
Oostende. 

Zwaenepoel, M. Pieter Bortler-
laan. Gistel. 

Maur. Dekeyzer, Engelsraat. 
Ichtegem. 

E. Lootens, Oostmeetstraat, Koe-
kelare. 

DENDERLEEUW 
De bitó vertrekt te 13 uur aan 

het lokaal « De Klok », alwaar O 
kimt inschrijven aan de prijs van 
40 F. Verder bij de bestuursleden. 

EREMBODEGEM-CENTRUM 

Per autobus naa r 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 

De reiskosten bedragen : 45 P. 
Inschrijvingen voor de bus op 

volgende adressen : 
Piet Janssens. De Beuckelaer-

laan 7. 
Leo Van Boven, Groot Hagel-

kruis 134. 
Volant Piet, Willy Staeslel 79 

(Mariaburg). 
Van Dyck Frans , Jozel lekxs-

s t raa t 13 (Donk).. 

EVERE 

Ter gelegenheid van de Landdag 
te Wemmei organiseert de Volks-
imie-afdellng van Evere een auto
karavaan, ledere autobezitter -
deelnemer neemt gratis leden en 
simpatisanten mede. Inschrijvin
gen : Th. Pauwels, Haachtsesteen-
weg nr li76. Evere. 

GENT 
De Vlaamse Vriendenkring Gent 

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

Terugreis over Aalst. De leden 
worden verzocht ten spoedigste 
h u n deelneming aan de reis in he t 
lokaal Rubenshof op te geven. 

HALLE 
Een autocar wordt ingelegd. 
Reisweg : St. Pieters Leeuw -

Pepingen - Beert - Haille - Buizin
gen - Dworp. 

Prijs 50 P. 
Vertrek : 13 uiur. 
Inschrijving en Inlichtingen ï 

Bigaré Albert, 37 Albertstraat, 
Halle. Tel. 56.67.26. 

HAMONT-NEERPEIiX 
Een autobus wordt Ingelegd naa r 

de landdag vertrekkend vanuit 
Hamont over Neerpelt-Overpelt-
Lommel-Leopddsburg. 

Belangstellenden worden ver
zocht zioh op te geven bij P rans 
Kempeners Lommei, Jef Van Bae-
len Neerpelt, Rene Evers Overpelt, 
Lowie Sempels Hamont . 

HEKELGEM 
UmTegeling bus : Teralfene : 

kerk 13 uur 15 — Kapel 13 uur 20. 
Hekelgem : lokaal Cambridge 13 
uur 30. Essene : Caudenberg 13 
uur 35. 

Kosten : 40 F. 
Inschrijvingen : bij alle be

stuursleden en in lokaal Cambrid
ge. Voor zover nog plaatsen 
beschikbaar, bij vertrek zelf. 
lEPER 

Men kan voor de autokar in
schrijven 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 F, te beta
len bij de inschrijving. 

ST. IDESBALD-KOKSIJDE 
Wie mee wenst te rijden naar 

de landdag kan zich wenden tot 
de bestuursleden. De prijs be-
di'aagt 90 F. 

LEDE 
Vanuit Lede trekt op zondag 9 

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

Inschrijvingen : lOKaa « Rel-
naer t s en bij de bestuursleden. 

LIMBURG 
We kunnen meedelen dat een 

reeks 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 • 
Diepenbeek - 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. 

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

Inschrijvingen kunnen gedaan 
worden bij de plaatselijke afdelin
gen alsmede 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 Kempe
ners, Luikerstraat 631, Lommei. 
Rene Evers dorp 142, Overpelt. Lo
wie Vrijens, Romboutsstraat 1, Bil
zen. 

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

I n het belang van een goede 
reisregeling vragen we a a n de 
deelnemers de reisonkosten te wü-
len betalen bij de inschrijving. 

LIEDEKERKE 
Zondag 9 juni, naa r de landdag 

te Wemmei, met autokar. Inschrij
ven in het lokaal of bij de be
stuursleden. 

Vertrek te 13 uui- aan het lo
kaal : Opperstraat. 

LEUVEN 
Van uit Leuven vertrekken au

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

Reiskosten : 55 F, 

KALLO 
Inschi-ijven bij de leden van het 

bestuur. 
Autobusreis heen en terug : 50 

F. 
ver t rek : te 13 uur aan Kafé 

Scaldls, Pabriekstraat 45, K a l o . 

ARR. MECHELEN 
Mechelen : autobussen tegen 35 F 

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

Lier, Berlaai , Nijlen, Kessel, 
Koningshoolkt : autobussen met 
geleid bezoek a a n het Brusselse 
stadhuis. 

De prijs schommelt omstreeks 
40 F in te schrijven bij : 

E. Bouwens, EeuwfeestOaan 163, 
Lier. Tel. : 70.11.52. 

Lode Van Dessel, Zandveken-
velden 8, Nijlen. 

Walter Luyten, Legrellestraat 
32, Berlaar. 

Lode Vervoert, Lierse steenweg 
79, Kessel. 

P Van Bauwel, Muisstraat 80", 
Koningshoolkt. 

Beerzel - Heist op den Berg -
Berg - Duffel : verplaatsing met 
autos : inlichtingen : Van Heuke-
lom, Bergebeekssraat 8, Helst en 
Jo3 Hermans, Biekorfstraat 3, 
Helst. 

Ludo Bels, Muggenberg 23, Duf
fel. 

Stevens, Molenstraat 16, DuffeL 

Klein Brabant. 
Autokaravaan : InUchtingen : 

Pi-ans Van de Moortel. Verhaeren-
s t raa t 14, St. Amands aan Schelde. 
Leo Huwels. Ka t tes t raa t 46, Op-
puurs. 

Willebroek. 
Autobus wordt Ingelegd i inlich

tingen ; Heyvaert, steenweg op 
Boom, 56. 

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

MERKSEM 
De prijs voor de reis per auto

car is 40 F. Om ons moei
lijkheden t« sparen vragen wij 
aan de deememers om niet t e 
wachten tot de laatste dagen en 
zich nu te laten inschrijven In 
het lokaal Tijl of op het sekretar 
r iaa t Em. Lemineurstraat 33, tel. 
45.57.77. 

OUDENAARDE 
Vertrek te 12 uur 45 stipt op de 

Markt. Inschrijvingen worden zo 
spoedig mogelijk verwacht bij de 
bestuursleden van het arrondisse
ment Of van de afdeling Oude
naarde 
Inlichtingen desbetreffend zijn te 
bekomen bij Gies Eeckaudt Bul-
kendreef 36, Oudenaarde, tel. 
055-313.49. 

STEKENE 
Een autobus wordt ingelegd aan 

de prijs van 50 F heen en terug. 
Vertrek : te Stekene op de 

Markt te 13 uur en aansluiting 
met de overige deelnemers van tiet 
Waasland te Sint-Niklaas om 13 
uur 30. 

VLAAMS HOOFD 
(LINKEROEVER - BURCHT -
ZWIJNDRECHT) 

Onze drie afdelingen zullen ais 
volgt bijeenkomen : 

Voor Linkeroever : 12 uur 15 aan 
de voetgangersbuimel. 

Buoht en Zwijndrecht : 12 uur 
30 a a n de kerk te Burcht. 

Linkeroever zal Burcht vervoe
gen te 12 uur 30. 

We zullen gezamenlijk in kara-
vaantooht optrekken langs Temse 
tot Breendonk waar we aansluiten 
bij de karavaan van Antwerpen. 

Al onze leden en simpatisanten 
die met eigen wagen wensen deel 
te nemen, kunnen zich laten in
schrijven bij een van volgende 
personen en dit ten laatste op l 
juni : 

Linkeroever : R. De Bouvrej 
Thonet laan 110 (tel. 33.43.46) R. 
De Bel, Scheldelaan 2i (Sti-and)". 

Burcht : A Uyttersprot, Ant-
werpsestw. 300 (tel. 52.75.95), W. 
Verhulst, Koning Albertstraat 39. 

Zwijndrecht : Dr. W. Pelemans, 
Polderstraat (tel. 52.77.19). G. Van 
Duyse, Laars t raat 13. 

SINT-NIKLAAS 
Een autobus wordt ingelegd voor 

diegene die niet over een eigen 
voertuig beschikken. 

Inschrijven bij : 
Albert Aendenboom, Kazemestr . 

79, St. Niklaas. 
Lode Buerman, Mercatorstraat 

185, St. Niklaas. 
Hugo Pieters, Minderbroedera. 

47, St. Niklaas. 
J a n Verniers, Walburgsfcfaat 21, 

St . Niklaas. 
Leo Verbeke, Kleibeke 121, St , 

Niklaas. 
Prijs autobus heen en terug 3 

50 F . 
Vertrek : te 13 uUr 30 op de Gro

te Markt te Sint-Niklaas. 
N 3 . : De andere afdelingen van 

he t arrondissement komen even
eens samen op de Grote Markt te 
Sint-Niklaas. 

A l e leden en sympathisanten 
van he t Waasland kunnen zich 
aansluiten of inschrijven bi] een 
van de dlchst bijgelegen afdelin
gen. 

WEITEREN 
Een speciale autobus wordt door 

ons nog ingelegd. De prijs bedraagt 
50 P. Men kan zi<ai nu nog lar 
ten inschrijven bij de bestuurs
leden of In het Vlaams Huls Het 
uur van vertrek zal later m e d ^ e -
deeld worden. 

WESTKUST 
(Oostende tot Koksijde). 

Inschrijvingen worden aanvaard 
op de hieronder vermelde adres
sen. 

Ze worden afgesloten op dondei>-
dag 6 juni Reisgeld : 90 F. 

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, Cansidalaan 9; Koksijde : 
M. Carney, 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 o'aatseliike organi
satieleider, 

Koksijde : 9 uur, 
Oostduinkerke (Po derstraai 91); 

9 uur 10. 
Nieuwpoor'^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 Parijs : 10 uur 

10 
Gistel • Markt : 10 uur 40. 

ZOTTEGEM 
Zondag 9 juni, naar de landdag 

t e Wemmei, met autokar. Inschrij
ven in het S t Jorishof of bij de 
bestuursleden. 
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ANTWERPEN 
BRASSCHAAT 

De Vlaamse VrienaonKring van 
Brasschaat nodigt u allen uit op 
haar Eerste Lentebal op zaterdag 
8 juni 1963 In de zaal Schutters
hof. Bredabaan 236. Brasschaat-
Centrum. 

ANTWERPEN 

Kontaktklub. 
Op donderdag 6 juni te 21 uur 

In het lokaal Bristol, FrankrijkTei 
19 te Antwerpen, spreekt de heer 
Mai'k Grammens, redakteur van 
« De Linie » over « Vijf jaar ver-

En Prins Karel? 

0} hel waar is dat Prins Karel 
novice is bij de paters Dotninika-
nen ? Dat weel niemand met 
zekerheid. 

Wat iedereen wél weet in 
Vlaanderen : dal het 8ste werk
jaar van de Nationale Bevlaggings-
aktie weer 'n sukscs wordt. 

S B B B f 

Op 9 juni a s ^ wanneer U met 
duizenden naar de 

F E D E R A L E L A N D D A G 

te Wemmel vertrekt, mag de 
Leeuwevlag op uw wagen niet 

'ontbreken. Hebt U daarbij reeds 
gedacht aan de sterke katoenen 
vlag van 1,5 m x 1,5 m a S60 F ? 
Deze vlag is niet te groot en 
kan handig op de motorkap wor
den gedrapeerd (en bij U thuis 
oan het raam). 

Wacht niet tot 8 juni om 'n 
bestelling te doen. Wees vooruit
ziend. Net als de ministers die nu 
reeds aan hun pensioentje denken. 

Er is keuze : 
W o l l e n ( b e d r u k t e v l a g g e n ) : 

1.5 m X 1,5 m ö 350 F 

S m X S m è 600 F 
W o l l e n g e b o r d u u r d e v l a g g e > 
(in nylon tegen dezelfde prijsj 

1 m X 1 m d S75 F 
1,45 m X 1,5 m d 750 F 
l,i5 m X S m h 850 F 
2 m X 2 m è 1250 F 

Vraag 'n volledige prij ' 
Ook wimpi'ls in vooraad. 

N A T I O N A L E 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Walerslraai 133, St-Amandsberg -
Cent (voorheen Gewad 18, Gent).-

Illlliji 

blijf in Engeland ». 
Donderdag 20 juni, te 20 uur in 

hetzelfde lokaal : sluiting van het 
werkjaa*- van de Kontaktklub met 
een feesmaal bij inschrijvirg (110 
F) op {xjstrekening 1275.01 — J. 
Dillen, Borg ' rhout . 

Eregasten zijn de sprekers voor 
Kontaktklub van het werkjaar 61-
62 
MERKSEM 
Vlaggen. 

Al wie kan moet op 11 juli de 
leeuwenvlag buitenhangen Voor 
wie niet kan « vlaggen » hebben 
wij van een onzer bestuursleden 
een schitterende oplossing gekre
gen Een mooie ven'-teraanhang-
b icf van beperkt formaat- zwarte 
leeuw met geen ander tekst dan 
11 ju'i, en zeer goedkoop. 

De krisis. 

De enkele woorden die wij over de 
moeilijkheden in de plaatselijke 
C.V.P. in een vorig nummer lieten 
verschijnen, samen met ons hoofd-
aa-tikei in het laatste nummer van 
« 't En Zal », zijn in onze gemeen
te in goede aarde gevallen. Onze 
gemeentenaren e* geren zich over 
de geheimzinnigheid van de CVP-
bonzen. 

Men spreekt thans niet meei 
van rebellen maar van renegaten. 
En als de C.V.P. zijn meerderheid 
in het College tot emde 1964 wil 
in stand houden, al was het maar 
voor de schijn, dan nog zullen zij 
er duur voor moeten betalen.De 
rekening zal einde 1964 aangebo
den worden. 

BRABANT 

ETTBRBEEK-SINT-JOOS*-

De ge.egenheid lot sociaal 
dienstbetoon, welke elke egrste_. 
maandag van "de maand *te 19 uur 
30 voorzien is in het lokaal « Mael-
beek » Oude-gemlaan 154 te Etter
beek, wordt in de maand juni ge
houden op de tweede m a a n d a g ' 
(10 juni) 

HEKELGEM 

Kolportagc. 

I n Hekelgem met zlJn 1050 wo
ningen worden er wekelijks 65 
abonnementen langs de post be
zorgd. Niettegenstaande slechts 
ongeveer de helft van de huizen 
kon bezocht worden werden bij de 
kolportage die op zondag 26 mei 
plaats vond, op een paar uur tijds, 
90 nummers verkocht. 
In totaal zijn dus 15 % der inwo
ners in bezit van de Volksunie. 
Welke gemeente in Brabant doet 
he t beter ? 

G.BERGERS 

Zocht voor U uit : 

De schoonste 
herenregenmantels 

de beste 
herenconfektie 

en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint Jansvliet 1* 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 

TEL. 33.91.65 

Ö-VLAANDEREN 

AALST 
MUTUALITEIT FLANDBIA 

Minimum bijdragen : Ver
plicht verzekerden : 25 F per 
maand : voor gans het huisge
zin. 

Vrij verzekerden : 275 P per 
maand : schoolgaande kinde
ren tot 25e levensjaar inbegre
pen. 

Maximum voordelen : o r . 
Vergoeding bij bevalling 1050 

P en kmderkorf 200 F. 
Plechtige commimie-premie 

500 F per kind. 
Luchtkuren aan Zee, in de 

Ardennen of Zwitserland 
Huwelijksprmie gaande tot 

1500 F. 
Legerdienstpremie 500 F. 
Daarbij overUjdensvergoe-

ding, ambulantiedienst, voor-
huwelijkspremie. 

Plikliniek : Coupure Links 
33, Gent — 10 F consultatie al
le gespec'aliseerde onderzoeken 

Overkomst uit andere Mu
tualiteiten gebeurt zonder 
wachttiid ot verlies van rech
ten 

Alle inlichtingen en aanslui
tingen vooi' Aalst : 

ear l ier Arseen, 
Dirk Martensstraat 76, 
Aalst. 

AALST 
Zondag, 23 juni Jaarlijkse her

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

We komen samen aan de Hop-
markt te 9 uur 30 en gaan met de 
harmonie van de Priester Daens-
vrienden uit Moeskroen naar de 
kerk. Na de mis Korto optocht paar 
het monument aan de Werf, neer-
leggep van een bloemstuk en 
spreekbem-t. Daarna korte rond
gang In de stad langs de Zoutstra-
ten, Keizerlijke plaats, naar de 
Hopmarkt 

OUDENAARDE 
Zaterdag 15 juni komt de arron-

dissementsraad bijeen. De raads
leden zullen overgaan tot de sta
tutaire verkiezmg van het nieuw 
arrondissementeel bestuur. 

ST. GILLIS-DENDERMONDE 

Leeuwenvlaggen, wol of katoen, 
voor venster of mast in alle pri j
zen en maten te bekomen op het 
afdelingssekretariaat, Dijksti-aat 
18, Grembergen. Tel. : 219.25. 

Op 11 juli massabevlaggmg met 
de Leeuwenvlag. 

Houdt 15 juni vrij voor de gro
te vo'ksvergadering die p laa tsv indt 
te Dendermonde Ros Beiaard om 
20 uur stipt met T. Van Overstrae-
ten als spreker. 

ZOTTEGEM 

Zondag 14 juli, eerste grote 11 
juhprijs wielerwedstrijd voor lief
hebbers, mgericht door de Volks-
unie-Zottegem, onder de bevoegde 
leiding van Julien Uyterhaegen 

Vertrek te Zottegem, aankomst 
te Velzeke. 

Tot heden zijn reeds 7.000 P prij
zen gewaarborgd. 

Teneinde het opzet nog grotere 
luister bij te zetten worden met 
dank alle giften, hetzij in na tura 
of in ge'd. aanvaard. 

W-VLAANDEREN 

ASSEBROEK 
Geboorte : in het gezin van ons 

bestuurslid Luc Broes - Degroote 
werd een zoontje geboren. Onze 
hartelijkste gelukwensen. 

BLANKENBEBGE 

Door de zorgen van de afdeling 
werd op een mintmiun van tijd een 
pamflet ontworpen, gedrukt en ge-
bust. In dit pamflet werd, naas t de 
algemeen - geldende Vlaamse ei
sen, het gezond Vlaams s tandpunt 
uiteengezet in verband met het 
Blankenbergse Casino en het ge
bruik van het nederlands aan de 
kust'. ' _ ^ 

BRUGGE 

Bestuurslid dhr F . Dejonghe, 
abonnementen - man n r 1 van 
gans he t arrondissement Brugge, 
zet zijn huisbezoeken onverpoosd 
verder - de rezultaten die hij 
schier overal mocht boeken, zullen 
voor alle propagandisten een aan
sporing zijn om op he t stuk van 
de huisbezoeken nog meer toewij
ding aan de dag te leggen. 

giiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
i ARRONDISSEMENT GENT = 

1 Zondag 9 juni — Wemmel. = 
S Met Gentse autokaravaan naar de Landdag te Wemmel. = 
S Autobus 1 uur 30 aan de Roeland Inschrijven bij : = 
^ Dekeyser G., Onderbergen 57, Gent, tel. 25.09.08. = 
S De Moor Jos, Hundeigemse stw 49, Merelbeke, tel. 52 70.11. = 
= V. D. Kerckhove, Brugstraat 1, Aalter, tel. 74.01.44. = 
g Smet Nestor. Hoge weg 206, St. Amandsberg. = 
H Van Delsen, Hutsppotstraat, Zwijnaarde. = 
= Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstr. 3, Gent, tel 23 28 28. = 
= Prijs 55 P. Terug over Wetteren (Vlaams Huis). = 
= 23 juni. = 
i Colportage afdeling Gent en V.M.O. 1 
= Zondag 30 juni — Antwerpen. = 
p Vlaams Nationaal Zangfeest. Autobussen worden ingelegd = 
= m ieder kanton van het arrondissement Gent-EeKlo. = 
= Donderdag 11 juli — Gent. = 
= Traditionele 11 juli viering. = 
= Zondag 18 augustus — Diksniuide. = 
= IJzel bedevaart. = 
^ Zondag 1 september — De Voer. = 
= Toeristisch bezoek aan de Voerstreek door de Volksunie = 
= Gent-Eeklo = 
p Zondag 29 sepember — Gent. 1 
= Provinciale betoging. E 
= 5 October — Gent. = 
§ Jaarlijks Volksunie bal. = 
= Zaal Roeland, Gent. = 
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DIKSMÜIDE 
Kolportage. 

De ko portage te Middelkerke 
die plaats vond onder leiding van 
Burgemeester Lootens uit Koeke-
lare kende een goed sukses. Een 
100-tal nummers werden aan de 
m a n gebracht. 

Volgende kolportages : 
Zondag 2 juni : Hoogstade, Vin-

kem, Wulveringen, Gjrveringhove. 
Verzamelen om 9 uur aan de 

kerk te Hoogstade. 
Zaterdag 8 juni : Zevekote en 

St. Pieterskapelle. 

KNOKKE 

De werkgroep voor de Oostkust, 
onder impuls van afd voorzitter 
Raf Declercq, heeft thans het VU-
manifest klaar gekregen 

Dit pamflet zal op 60.000 ex. In 
he t arr. Bnigge worden verdeeld. 
SIJSELE 

Op de Sinksen-dagen komt de
ze gemeente aan de beurt om door 
de propaganda-ploeg te worden 
bewerkt - wij hopen dat de ont
vangst te Sijsele even renderend 
zal zijn als bvb. te Moerkerke. 

ST. KRUIS 
De afd St. Kruis geeft in he t 

arr. de toon aan op het stuk van 
he t ophaken der Vrijwillige Bijdra
gen. Qnze dank aan de vrijwillig 
fiskaal « hei-vormden ». 

k MPmfTi i 
Dit is Nico GiJsseOs, kampioen 

van Oost-Vlaanderen en lid van 
de V.U.^afdeling Welle Hij was 
he t die verleden j aa r uitblonk in 
de Ie wielerkoers van de Volksunie 
en nadien nog talrijke zegepralen 
op zijn aktief wist te schrijven. 
De 180-leden tellende supporters-
klub van Welle « De ronkende 
wie'tjes » met als voorzitter O. 
Seghers, ondervoorzitter B. Ka-
miel, sekretaris H. Chevalier, 
schatbewaarder R Grootvriendt 
en verzorger O. Callebaut, gaan 
terecht fier op deze kampioen. 

IN MEMORIAM 
Te Mere overleed op 71-jarige 

ouderdom, de heer Arthur de 
Troyer, schoonvader van onze pro-
paganda-leider Toon van Over-
straeten. De begrafenis vond 
woensdag J.1. plaats onder grote 
belangstelling. Wij bieden de fa
milieleden hiermee onze oprechte 
blijken van kristelijke deelneming 
aan in he t werkelijk zware verlies 
da t hen ivft. 

Woensdag 21 dezer maand, had 
de uitvaart plaats van Mevrouw 
Huyghe, moeder van een diepvoe-
lende Vlaamse familie uit Veurne 
Wij bieden langs deze a a n haa r 
zoon M. Albert Huyghe onze inni
ge deelneming. 

Te Ichtegem werd op 25 mei ons 
medelid, oorlogsschepen Joris Van-
denbussche, in zijn 54 levensjaar, 
onder zeer grote belangstelling ten 
grave gedragen. Wij bieden zijn 
diepbeproefde vrouw, kinderen en 
familie ons innig mederouwen 
aan. 

BELEGGING van kas-
en geldmiddelen op 
iermijn'. Interessante 
mogelijkheden m a t 
100 % waarborg. Ran» 

Lol 7 % 's jaars. Ook 
Waar U ook woont, alle 
beleggingen •HQTA^T\ U 
zonder verplichting aan
een erkend lid van liet 

tevergoeding 
op hypotheek, 
vormen van 
persoonlijk en 
getoond door 

VLAAMS 
FINANCIERINGSKOAAITEE 

303, Int. Centrum Rogier, BRUSSEL 
en,i. discretie gegarandeerd op erewoord 



ANTWERPEN 

V.M.O. ANTWERPEN 

Zondag 23 juni 1963 : Anti-
Franskiljonse Mars op Mol. 

Massale autokaravaan van uit 
Antwerpen ! 

Richtli jnen volgen. 

ANTWERPEN-STAD 

Maandelijkse studieavond op 4 
Juni. 

(Elke eerste dinsdag der maand) 
om 20 uur 30 in lokaal « Peter Be-
noit » Prankrijklei 8. 

Mr. H. Schiltz geeft elke m a a n d 
zijn befaamd overzicht van de ak-
tuele politieke toestand. 

Op 4 j iml treedt a s gastspreker 
Dhr. Slosse, voorzititer van de stu
diedienst der Volksunie op. 

Hij zal handelen over : « Van 
Lissabon tot Stockholm » en « Be
halve in Vlaanderen » (De E3 in 
1968). Spreker beloofde ons te dier 
gelegenheid verscheidene interes
san te dokumenten. 

Provinciaal Komltee Antwer
pen. 

Vooravond van he t Zangfeest. 
Zaterdag, 29 juni 1963. 
Het Provinciaal Komitee Anf^ 
werpen nodigt U ui t op h a a r 
vijfde zomerbal op 2aterdag 29 
juni 1963 zaal « Palladidm », 
Offei-andestraat 42, Antwerpen. 
Dansorkest : «De Accordonas'». 
Inkom : 25 P. Deuren 19 uur 
30. Aanvang 20 uur. 

EKEREN 

Algemeen Vlaams vakverbond. 
Voortaan 2»1 ieder belangstel

lende Inlichtingen kiinnen beko
men bij de afgevaardigde van he t 
A.V.V. : Leo Van Boven, Groot 
Hagelfcruls 134, elke maandag
avond en vrijdagavond tussen 20 
utir en 21 uur. 
Kolporta^res. 

Op eondag, 19 mei jl. werd door 
de propagandaploeg van onze af
deling met schitterend resul taat 
gekolporteerd in de wijk : Ekerenr 
Donk. De verkoop gaat steeds in 
stijgende lijn ! 

De propagandaploeg zelf neemt 
ook steeds uitbreiding. De Volks-
tmle verovert onze gemeente : 
s t r aa t n a s t raa t wijk n a wijk 1 
Vlag-inhuldiging. 

Deze feestelijkheid vindt beslist 
p laats op zaterdag, 22 jiml e.k. te 
20 uur In ons lokaal « De Bareei », 
Ve'twijcklaan, naas t het station. 
Houdt deze avond vrij Het ge
detailleerd programma wordt 
eerstdaags bekend gemaakt. 

DEURNE 

Vergadering. 
Op maandag 20 mei 1963 vond 

in he t lokaal « Nieuwe Oamot » 
onze tweemaandelijkse ledenver
gadering plaats . 

Na het verstrekken van enkele 
inlichtingen betreffende de reis 
naa r de landdag werd overgegaan 
to t de bespreking van de verdere 
uitbouw van onze afdeling 

Het programma voor dit jaar 
werd als volgt opgemaakt : 

Mei, juni : financiële mobilisa
tie. 

Juli, september, december : 
abonnementenwerving. 

Oktober, november : ledenslag. 
De volgende algemene vergade

r ing zal p laats hebben op 24 juni 
1963. 

BRABANT 

BRUSSEL 
Arrondissementele raad. 

De werkgroepen Groot-Brussel 
en Vlaams Brabant zijn op zater
dag 25 en zondag 26 mei samen
gekomen onder voorzitterschap 
van Dr V. Anciaux om de taken te 
verdelen voor de landdag. 

De werkgroepen hebben tevens 
h u n goedkeuring gehecht aan een 
motie, waarin geprotesteerd wordt 
tegen de verminking van de ge
meenten Drogenbos, Kraainem, 
Linkebeek, St-Geneslus-Rode, St-
Pieters-Leeuw, Vilvoorde, Wemmel 
en Wezembeek-Oppem. 
Werkgroep Groot-Brussel. 

De leden van de werkgroep 
Groot-Brussel komen op donder
dag 6 juni te 19 uur 30 samen in 
de Waltra, Arduinkaai 2 om o.a. 
de onderwijsproblemen in de Brus
selse gemeenten en de taalpolitiek 
van de Brusselse t rammaatschap
pij te behandelen. 

Deze bijeenkomst woa-dt voo''af-
gegaan door dienstbetoon. 

HALLE-ESSENBEEK 
Ingevolge he t weder werd de pro-

I>agandatocht met verkoop van 
blad in Essenbeek uitgesteld tot 
zondag 16 juni. 

De propagandisten worden voor 
deze belangrijke kolportage ver
wacht te 9 uur achter de KVS of 
te 9 uur 45 aan de kerk van Essen-
beek. 

MACHELEN 
Het bestuur van afdeling Ma^ 

chelen dankt de talrijke aanwezi
gen, \yaaronder zeer velen uit Mar-
che 'en zelf en waaronder ook onze 
volksvertegenwoordigor D. De Oo-
ninck en nat iona 'e VM04eider 
Bob Maes, omdat zij van he t afde
lingsbal zo'n groot sukses hebben 
gemaakt. 

Nu reeds worden de leden uitge
nodigd zondag 30 Juni vrij te hou
den om met een auocar mee te 
rijden naar Antwerpen en a ldaar 
deel te nemen a a n de jaarlijkse 
vo'ksvergadering en aan he t zang
feest. 

EVERE 
Op 16 juni e.k. wordt in de 

- « Brasserie de la Limite », Wal-
kierss t raat (vertltetigmg van Ltn-
destraat) te Evere een grote 
volksvergadering Ingericht die 
stipt zal beginnen te 10 uur. Als 
sprekers : T. van Overstraeten en 
W. Luyten. Alle Vlamingen en le
den uit Evere en omliggende, die
nen deze zondagvoormiddag vrij te 
houden en op deze vergadering 
aanwezig te zijn. 

ERPS-KWERPS 
Op zaterdag 1 juni te 19 uur 30 

wordt er in de zaal « La Panne », 
Engerstraat 51, Erps-Kwerps, een 
openbare V.U.-vergadering gehou-

LIM6ÜR1B 
LIMBURG 
Negende Provinciaal Zangfeest 
3 juni te Beringen. 

Onder de auspiciën en niet me
dewerking van Vlaamse Toeristen
bond — Vlaamse Auomobilisten-
bond - Gewestelijk IJzerbedevaart-
komitee Beringen aangesloten bij 
Vriendenband Algemeen Neder
lands Vevbond — Verbond Vlaam
se Academici — Davidsfonds gouw-
bestuur en Midden Limburg — Be
weging Verenigde Sta ten van Eu
ropa A.B.N. — Kernen Limburg — 
Spiegel-Bree — Chirojeugd Berin
gen — V.V.K.S. meisjes Beringen. 

Koorvereniging : St. Coecilia-
koor Heusden o.l.v. Gerard Roosen. 

AanbevolenHuizen 
Vlaams Huis 

« Cafe FALCON » 
Verbondsfa:. 57 Antwerpen 

Tel : (03)37.63.35 
u ontmoet er uw vrienden 

Bezoek het Fayottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt U in 
afspanning 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul B E Q U E T 

Massaustraat 6 Antwerp^i 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan, 141 
Blankenberge, T 050/41637 
Vol.-pension. 30 kamers. 

Vlak bij station. 

c( Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering: v. groepen. 
EUsabethl. lOE - T. 633.70 

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

«PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen i 

Deklamatie : F rans Keyers. 
Uitbee'ding : b.j.b. - meisjes 

Zonhoven o.l.v. Yvonne Goris. 
Solisten : Miei Goos, Godelieve 

Corthouts, Lea Vanvelk. 
Peestrede : Jozef Van Over

straeten, algemeen voorzitter 
V.T.B. - V.A,B. 

Dirigenten : Armand Preud-
homme - Gerard Roosen - Leo Van 
Esser - Ju l iaan Wilmots. 

Toegangsgeld : steunkaaxt 100 P 
andere 30 P - jeugdverenigingen 
in groepsverband 10 P (16 j . ) . 

Programmaboekje : 10 F. 
Bij ongunstige weersomstandig

heden vindt he t zangfeest p laats 
in de zaal « Iris » op me t Markt
plein. 

KERMT 
Heden avond, zaterdag 1 juni, 

wordt in de gemeente Kermt een 
eerste werkvergadering gehouden. 
Het is dank aan he t degelijke pro
pagandawerk van de kantonnale 
voorzitter Pi'ans Werckx dat in de
ze gemeente kan gestai't worden. 

HASSELT 
Ons hoofdbestuurslid Ir. Renaat 

Vanheusden in gezelschap van de 
propagandaleider Urbaan Debruyn 
hebben een leeks huisbezoeken af
gelegd te Hasselt en Kurlngen. 
Het resultaat was zeer goed en 
verschilende nieuwe abonnemen
ten werden aangeworven. 

BERINGEN 
De plaatselijke afdeling verga

derde in he t gewoon lokaal om een 
bespreking te wijden a a n de hui
dige p'-opagandamogelijkheden. Er 
werd bizonder aandach t geschon
ken aan de deelname voor de land
dag. Er wordt gevraagd he t aan ta l 
ingeschrevenen zo spoedig moge
lijk door te geven. 

LEOPOLDSBURG en OOSTHAM 
Onder leiding van Jwiü Balcaen 

hebben de püaatiselijke medewer
kers Volksunie-bladen en pamflet
ten u i tgede^d in deze belde ge
meenten. Beringen is weer op 
dreef. 

LANAKEN 
Ingevolge een reeks htilsbezoe-

ken noteerde onze plaatselijke se
cretaris Gostaaf Begas enkele 
nieuwe abonnementen. 

MAASKANT 
De arrondissementele propagan

daleider en secretaris der V.U. nl . 
Hugo Telen en Gustaaf Begas 
hebben zich uiterst fel Ingespan
nen om de istemt door Limburg, 
ingericht door he t V.A.K.B.T. te 
doen slagen. Ze hebbo i de vooraf
gaande dag, in gans h e t gewest 
Maaseik en de Maaskant propa
ganda gevoerd met de mlorowa-
gen. 

MECHELEN AAN MAAS 
I n de loop van de voorbije week 

hebben Hugo Telen en Gustaaf 
Begas een reeks huisbezoeken af
gelegd in deze gemeente met he t 
oog op de verdere uitbouw. 

O.T.N. modern opgevat 

huwelijks werk, overna

me enkel 40.000 F. 

Schrijf Ardaen Pierre, 

Postbus, 186, Oostende 

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. 

0-VLAANDEREN 
LEDE 

In de zaal van de V aamse Klub, 
lokaal « Reinaert », stelt kunst
schilder Petrus Mertens zijn wer
ken ten toon op zaterdag 1 juni 
tot zondag 9 juni. Ter gelegenheid 
van de opening op zaterdag 1 juni, 
te 20 uur, spreekt Walter Luyten 
over « Kunst als kunst tegenover 
de mens ». Verdere medewerkers 
aan dit kunstprogramma : Roger 
van de Wiele (pianist), G. de Gij-
seleer (sopraan), Lena Siau (de-
klamatrice) en Frans Oosterlinck 
(pianist). 

De ingang is gratis. Iedereen is 
van ha r te welkom ! 

GENT 

Op initiatief van het distrikt 
Gent werd in samenwerking met 
het arrondissementeel bestuur en 
de V.M.O. op zondag 19 mei een 
kolportage gekoppeld aan een au
tokaravaan ingericht m het Meet-
jesiand. Twee mikrowagens en een 
twintigtal autos doorkruisten ach
tereenvolgens de gemeenten Lo-
vendegem, Zomergem, Waarschoot 
en Sleidinge. Op ongeveer 3 uren 
waren 150 Volksuniebladen ver
kocht op deze gemeenten terwijl 
de autokaravaan inmiddels de bij
zonderste s t ra ten doorkruiste. Gra
tis werden aan de kerk pamflet
ten uitgedeeld en he t Mad « Hier 
Gent ». 

Het bestuur dankt dan ook de 
autobezitters die met h u n wagen 
aan de karavaan deelgenomen 
hebben en he t mogelijk gemaakt 
om de tientallen kolporteurs ter 
plaatse te brengen en deze propar 
gandatocht voor zelfbestuur, seteJ^ 
aanpassing en vervlaamstng van 
he t bedri jf leven zeer goed te doen. 
slagen. 

ZOEKERTJ 
Wie helpt V.M.O.-lld Antwerpen 

bij voorbereiding eksaam van wis
kunde ' wetenschappen hogere 
middelbaar. Schr. kantoor blad 
met vermelding van voOTwaaiden. 

43 

Jwige vrouw voor Vlaamse Her
berg, Bar «n Feestzaal gevraagd 
Goede verdienste. Zich wenden 
Gasthof Pallieter Dr. DeWöIf-
plaats 4, Leupegem W] Oudenaar
de. 

44 

Ervaren akkoimtantsbediende 
Uit het Antwerpse zoekt bijver
dienste. Perfekt op de hoogte van 
boekhouding en belastingsformali-
teiten. soc. wetten, R.M.Z., specia-
Uteit bouwbedrijf. Schrijven kan
toor blad. 

48 

Te Blankenberge uw verlof. 
Appartement en kamers met gas-
vuur, modem konfort voor 3, 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 groot gezin 
aan kinderfiets? Schrijven kan
toor blad. 

50 

BEZOEK OVERMAAS 
en het 

HOF DE V O E R 
KLOOSTERSTRAAT 8 4 TE 'S GRAVEN-VOEREN 

t 
PRACHTIGE KAMPEERTEF=?REINEN TE 

MOELINGEN EN TE TEUVEN 

V 
ALLE INLICHTINGEN BIJ 

JEF ERNST 'S GRAVEN-VOEREN 

TEL. (04)79.62.00 

G E L D 
voor iedereen ! 

Op gewone handtekening 
en onder de strikste 
geheimhouding. zonder 
onderzoek bij geburen of 
werkgever 
Terugbetaling in 
12, 18. 24 of S6 maanden. 

Tel. (02)22.63.48 

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

Weldra rechtstreekse agent-i 
schappen over gans Vlaande
ren : zekere streken zijn nog 
niet bezet: komen hiervoor In 
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 

OORTMUNDER 
Tkierbrauhof I 

te Leuven 

Aüe zaterdagen en 
•oadagen 
Opper-Beleren-orkesl 
Stemming - plezier 
AKe dagen 's middags M^ 
'M avonds beste keiytm 
idet dtiur 
• 
Vanaf 's morgena 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie 
Bijzonder Ingericht TOW 
groepsreizen en -̂  
scholen... enz... , 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop 

* 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof U 
te Antwerpen 

prima koud buffeï 
Open dag en nacht 
Xalen voor vergaderingen^ 
ene... 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land 

• 
Niet vergeten dat men li) 
de drie lokalen de echt# 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

.<^iM.^. 

Niet vergeten; 
weldra 
Dort Tkierbrauhof IH 
te Brussel 

file:///yaaronder
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A LS deze regelen verschijnen, 
zal onze eerste minister, Theo Lefèvre, zijn re
traite van tien dagen hebben beëindigd. Het 
taaibestand loopt vrijdag 31 mei af. 

Wellicht zal een nieuwe Pinkstergeest voor 
hem het licht doen schijnen, om de zware « valse 
problemen te doorschouwen. 

Gedurende de twee jaren van zijn minister
schap heeft onze premier, meer geleerd over de 
Vlaamse problematiek, dan in al de voorgaande, 
sinds hij tot de jaren des onderscheids is geko
men. Hij heeft werkelijk geloofd, dat hij de 
Vlaamse problemen, in een paar jaar kon op
lossen. Het volstond volgens hem, er met de gro
ve borstel door te gaan, een paar wetten voor te 
leggen, en aan de meerderheidspartijen, te ge
bieden deze te stemmen. 

Hij en Spaak waren sterk genoeg, om ieder 
onweldenkend politieker in hun onderscheiden 
partijen mores te leren en te doen zwijgen en 
buigen. 

W IJ moeten bekennen, dat hij er 
in het begin van zijn ministeriële loopbaan, 
energiek op los is gegaan. Hij bleek zelfs be
kwaam om het Brusselse kemphaantje Gilson 
zo geestdriftig te stemmen, dat deze overmoedige 
kon verklaren : « Voor Pasen 1962, is de Vlaamse 
kwestie opgelost, of Gilson zal verdwijnen ». 

Tot onze grote spijt, is noch het een, noch 
het ander gebeurd. 

Na de vastlegging van de taalgrens, met ge-
biedsroof en faciliteiten, in de Kamer, kwamen 
de moeilijkheden in de Senaat. Toen brak voor
goed de tegenstand los. Alles wat anti-Vlaams 
was in de politiek en daarbuiten, werd in de weer 
gebracht om de gelederen die gewankeld had
den, te herstellen. 

B IJ verrassing was de eerste 
schans genomen, maar de Vlaamse opmars, zou 
nu worden tot staan gebracht. Het probleem van 
de randgemeenten en van de Brusselse agglo
meratie stuitte op de stugge onhandelbaarheid 
van de Brusselse Maffia die onverzettelijk 
Théo's plannen bekampte. 

Toen begon zijn lijdensweg voor goed. Hij 
riep de Grote bonzen uit de twee meerderheids
partijen samen. De kontakt-commissieBSP-CVP. 

Als twee bokken op een smalle brug, stonden 
ze tegenover mekaar en ze staan er nog. 

De Saeger zegt, de mislukking is te wijten 
aan de Brusselse federatie van de BSP... Deze 
zal er wel voor een deel tussen zitten, maar 
in zijn eigen Brusselse rangen, is de tegenstand 
evengroot, en het zijn niet alleen de politiekers 
die in deze strijd de spelbrekers zijn. De Anti-

zame herstel in rechte van Vlaanderen, moest 
gaan dokteren, ontdekte hij die granieten muur, 
van onwil, onverdraagzaamheid, anti-Vlaams
heid, en minachting, waartegen wij reeds zovele 
tientallen jaren hebben gekampt. 

1 EN einde raad, kroop hij voor 
een tiental dagen in de eenzaamheid om te 
trachten klaarheid in zijn hersenen te doen ont
staan. Helaas, het is nog meer duister voor hem 
geworden. Nu willen of durven zijn Vlaamse 
partners zijn plannen niet meer aanvaarden. De 
verkiezingen naderen en met voor Vlaanderen 
vernederende oplossingen kunnen zij niet voor 
hun kiezers verschijnen. Dan maar liever een 
schijnbare onverzettelijkheid voorwenden en de 
schuld leggen voor de onoplosbaarheid bij de 
regeringspartner, en de kiesstrijd voeren met 
monden vol beloften van Vlaamse verwezenlij
kingen... na de verkiezingen. Maar de Vlamin
gen zijn ondertussen toch wel wat politiek rij
per geworden. 

door 

Dr. Leo Wouters 
Volksvertegenwoordiger 

E. 

Vlaamse unitaire krachten schuilen in duizend en 
één hoeken te Brussel, en op dit terrein heerst 
een demonische eensgezindheid. 

N zij beseffen goed, dat na 
verkiezingen dezelfde machten zullen tegenover 
mekaar staan, dat dezelfde mensen in het par
lement terugkeren, dat opnieuw over dezelfde 
problemen zal moeten onderhandeld worden
en dat er weer niets zal opgelost worden. 

De Politieke leiders moeten de moed op
brengen hun volk volledig in te lichten, de ware 
problemen in het juiste daglicht te stellen, alzo 
een Volkse stroming te verwekken waardoor alle 
rechtseisen klaar en duidelijk kunnen worden 
gesteld. De onwil van de Brusselse centrale 
krachten moet voor het Vlaamse en Waalse 
volk geheel ontmaskerd worden opdat de beide 
volksgemeenschappen eindelijk zouden beseffen, 
dat zij te samen, in wezen de Staat uitmaken en 
dat zij zelf over hun lot moeten beschikken en 
niet meer laten beschikken door de Brusselse 
unitaire minderheid. 

H. ET is deze samengebundelde 
kracht, die in staat was gedurende 130 jaar het 
Vlaamse volk als een gekoloniseerd volk te be
handelen, en waartegen de AHaams-bewusten 
hun hoofd te pletter liepen. 

Theo Lefèvre, Gentse bourgeois, was deze 
kaste altijd ter wille geweest en daarom meende 
hij, wellicht oprecht, dat de Vlaamse problemen 
er valse waren. Nu hij onder druk van een meer 
en meer bewuste Vlaamse opinie, aan het lang-

D. AT is het op te lossen probleem 
van de Waals-Vlaamse verhoudingen, en door 
geen lapmiddelen is dat te regelen. 

Theo Lefèvre heeft de laatste twee jaren 
veel geleerd. Na nog een paar «retraite's» zal 
hij er wellicht toe komen de grote middelen te 
gebruiken die noodzakelijk zijn om zijn landge
noten in peis en vrede samen te laten leven, 
ieder in zijn eigen huis met een tuintje tussen 
beide, dat Brussel mag heten, en waar ieder zijn 
eigen bloempjes plukt. 

Bouwgronden 

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

Wendt ü tot de maatschappij 

WENTELPOORHN 
in hout, staal, alumlnlnm 
of plastiek. 
Standaardnltvosrlng ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard »an bet bouwwerb. 
Hand- of slektrisehe bediening. 

ZONHOVEN • TEL 132 3t 

S a. ZONEN PV8A 

IffWAi 
Grote Steenweg, 159. Berchem (A&twerpeaX XeL 39.69.57 
Oeen verpUchUng tot bouwen. 
Beste geldbeleggingBn. 
Hoogste kredletmogelljkhtdift. 


