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ABONNEMENTS-
HERNIEUWING 

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

Dajik bij voorbaat ! 

M O N S T E R P L A LEFEVRE 
SCHAAMTELOZE DIEFSTAL 
EN BRUTALE ANNEKSATIE 

motie 
Het Dagelijks Bestuur van de Volksunie, heeft met de grootste 
verontwaardiging kennis genomen van de plannen der rege
ring in verband met de Vlaamse randgemeenten rond Brussel; 
stelt vast dat de regering, door de nieuwe inlijving van Vlaamse 
randgemeenten bij Brussel, veel verder gaat dan het door de 
Vlamingen reeds eensgezind verworpen stelsel van faciliteiten; 
is van mening dat deze anneksatie en de daaruit voortvloeiende 
onvermijdelijke verfransing 'n ongehoorde uitdaging betekenen; 
stelt bovendien vast dat deze maatregel de zo lang verhoopte 
imperialistische droom van de franstallgen verwezenlijkt door 
de verbinding van het grondgebied der Brusselse agglomeratie 
met het Waals grondgebied langs Sint Genesius Rode om; 
veroordeelt ten strengste de Vlaamse ministers die hieraan hun 
goedkeuring gehecht hebben en stelt vast dat ze het vertrouwen 
van het Vlaamse volk volledig verloren hebben; 
roept alle Vlamingen op om zich, zonder onderscheid van poli
tieke overtuiging, in de geest van de plechtige oproep van Stijn 
Streuvels en Herman Teirlinck, eensgezind en met de grootste 
beslistheid te verzetten tegen de anti-Vlaamse politiek van de 
regering en deze aanslag op de onaantastbaarheid van het 
Vlaams grondgebied; 

stelt de Landdag a.s. zondag in het meer dan ooit bedreigde 
Wemmei radikaal in het teken van het Vlaams verzet en roept 
op tot massale deelneming. 

Brussel, 6 juni 1963 VYemmei: meer dan ooit bedreigd ! 

We hebben, dadelijk na het bekendmaken van het regerings-
plan, aan mr Van der Eist enkele vragen gesteld om zijn eer
ste indrukken te vernemen. Mr Van der Eist was in de hoog
ste mate verontwaardigd en voorspelde uiterst scherpe reak-
ties in gans het Vlaamse land. 

V.U. — Eerste-minister Le-
fèvre heeft verklaard dat zijn 
« plan ver boven het compro
mis uitreikt ». Wat is uw me
ning daarover ? 

V. d. Eist. — Op dat punt 
dan toch heeft Lefèvre onbe
twistbaar gelijk. Het mon-
sterplan van de regering is 
helemaal geen kompromis : 
de toegevingen worden niet 
van beide partijen verlangd, 
maar uitsluitend en a'leen 
van de Vlamingen. Ik zou 
benieuwd zijn te vernemen, 
welke toegevingen de Walen 
moeten doen ? 

V.U. — De aanhechting 
van de zes randgemeenten... 

V. d. Eist. — ...is een on
gehoord schandaal en druist 
in tegen alle verklaringen 
over decentralisatie en de
concentratie. Het is nog
maals een versterking van de 
centraliserende Brusselse 
strekking. Het is de over
winning van Brussel ten na
dele van Vlaanderen. De 
strijd tegen de Brusselse 
olievlek wordt in Vlaanderen 
reeds van voor de eerste We

reldoorlog gevoerd en het zou 
het ogenblik zijn om een 
tekst te citeren van A. Ver-
meylen die dateert van 1910. 
In 1932 werd reeds aan de 
V amingen de verzekering 
gegeven dat de Brusselse ag
glomeratie in de toekomst 
niet meer zou uitgebreid wor
den te hunnen nadele. 

Meer dan 10 jaar geleden 
verzette het centrum Harmei 
zich ten stelligste tegen een 
verder uitbreiding van de 
Brusselse agglomeratie. 

Toen in 1954 minist-er Ver-
meylen de rezultaten publi
ceerde van de vervalste ta
lentelling van 1947 en de wet 
gestemd werd waarbij 3 
nieuwe gemeenten ingelijfd 
werden bij de agglomeratie, 
werd nogmaals aan de Vla
mingen plechtig en uitdruk
kelijk verzekerd dat dit de 
laatste uitbreiding zou zijn 
en beloofde minister Ver-
meylen een wetsontwerp om 
de pozitie van de Vlamingen 
in Brussel te verbeteren, 
wetsontwerp dat nooit het 
licht zag. 

V.U. — En de belofte van 

tweetaligheid in de agglome
ratie, de rijkskommissaris ? 

V. d. Eist. — De taalwet 
ten van 1932 werden in de 
Brusselse agglomeratie tot 
op de dag van heden schaam
teloos met de voeten getre
den en geen enkele regering, 
ook de huidige niet, heeft 
ook maar iets gedaan om de
ze taalwetten te doen nale
ven. Ook in de toekomst mo
gen wij er ons aan verwach
ten dat zelfs wettelijke be
schikkingen dode letter zul
len blijven to.v de moedwil 
en de anti-Vlaamse houding 
aangenomen door de plaat
selijke besturen met mede
plichtigheid van de opeen-
vo'gende regeringen. Er zijn 
thans ook taalinspekteurs 
voor het onderwijs m Brus
sel die er zich over beklagen 
dat hun rapporten over de 
overtredingen die zij vast
stellen door de ministers in 
de scheurmand gegooid wor
den. Hetzelfde kan en. zal ge
beuren met de rapporten van 
de Rijkskommissaris. Het 
lijdt geen twijfel dat de ge
meenten die ingelijfd worden 
bij de Brusselse agglomera
tie, prijsgegeven worden aan 
het Franse taaümperialisme 
en de weg van de volledige 
verfransing opgaan. 

V.U. — Geen kompromis 
dus, maar een eenzijdige 
schaamteloze afpersing ? 

V.d. Eist — Inderdaad. Men 
zal het plan Lefèvre voorstel
len als een kompromis en een 
bazis voor onderhandelingen. 
Het is echter duidelijk dat dit 

een Diktat is dat de rege
ring wil opdringen met he t 
stellen van de vertrouwens
kwestie en het is bijzonder 
ergerlijk dat de Vlaamse mi
nisters eens te meer blijk ge
geven hebben van een schul
dige zwakheid. 

de pers 
De reakties gisterenmorgen in de Vlaamse pers waren verre 
van mals voor de regering. Deze eerste reakties zijn van be
lang; naarmate de dagen vorderen zal de druk van de regering 
op de pers groter worden. Gisteren echter was de afwijzing 
van het plan in de Vlaamse pers bijna algemeen. 

«Goed bedoeld, maar on- broertje van de katholieke 
aanvaardbaar », blokletterde Vlaamse pers blijft. Maar ook 
de Gazet van Antwerpen. In 
Het Volk schreef Schildwacht 
onder de titel «Onder alle 
voorbehoud» : «Terzake 
moeten we eens te meer vast
stellen dat de Walen en de 
franskiljons de kunst ver
staan om ons tegen een dure 
prijs het herstel te verkopen 
voor het onrecht dat ons ge
durende zoveel jaren is aan
gedaan ». 

Zelfs het Belang van Lim
burg steekt zijn ongenoegen 
niet onder stoelen of banken. 

Eens te meer is het De 
Standaard, die het lauwe 

hij «wenst geen kat in een 
zak te kopen ». 

De franstalige pers is over 
het algemeen tevreden — hoe 
kan het anders ? 

La Cité pleit voor de « for
cing » en voor een oplossing 
tegen de a.s «nationale 
feestdag». De Libre Belgique 
ontdekt « veel positieve ele
menten » in het plan en pleit 
eveneens « voor een snelle en 
vlotte afhandeling ». Le Soir 
brengt een kaartje met de 
nieuwe « veroveringen » van 
de Brusselse agglomeratie. 
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DOOR DEGRADATIE TOT 
PROMOTIE 
Mijnheren, 

De herwaardering van het open
baar ambt is in haar eindfase ge
treden. Volgens een verklaring van 
minister Gilson is iedereen tevre
den. Natuurlijk ook de klerk van 
financiën. Zijn wedde werd im
mers aangepast vanaf 1.7.1962 en 
hem werd de mogelijkheid gebo
den mede te dingen naar het ambt 
van opsteller (2de kategorie). De 
toekomst lacht hem toe 1 

En toch : de klerk van finan
ciën is ontgoocheld en ontmoe
digd. Wanneer hij denkt aan pro
motie, denkt hl] aan meer wedde, 
meer welstand voor hem en zijn 
familie. 

Zeker, zijn wedde werd aange
past : een gemiddelde van ± 300 
P per maand opslag. Geen enkele 
graad of kategorie heeft minder 
ontvangen. Daartegenover werd 
de wedde vanaf verificateur ver
hoogd met 1500 P tot 3000 P per 
maand Niet zo slecht voor een 
eerste fase met het voormtzicht 
dat de tweede fase nog meer zal 
opbrengen. 

En de klerk van financiën? Ook 
voor hem zijn overgangsmaatrege
len voorzien De klerk en de spe-
claal-klerk-technicus zullen mogen 
deelnemen aan een vereenvoudigd 
examen tot opsteller (2de katego
rie) en trachen zich batig te rang
schikken om een maxlmoim-wedde-
vc-hoging te bekomen van 3000 P 
tot 7000 P per jaar 

Weet de Minister dan niet dat 
veel speciaal - klerken - technici, 
móesten zij niet geslaagd zijn hi 
het examen tot de 3de kategorie, 
nu brigadier zouden zijn geweest? 

Dat de meeste klerken onderbn-
gadier waren en nu in aanmerkmg 
zouden komen voor de bevordering 
tot brigadier 4de klasse? En dat de 
kandidaat - ontvanger Me klasse, 
ingevolge het afschaffen van die 
graad. Indien hij niet zal slagen in 
het examen dat hem nu wordt op
gedrongen. 5000 F per jaar minder 
verdient dan de luitenant der 
douanen, die slechts een klein on
derdeel heeft moeten kennen van 
de stof waarover de kandidaat
ontvanger 4de klasse werd onder
vraagd 7 Dat diezelfde luitenant, 
samen met de brigadier, in 1953 
ki de 3de kategorie werd gebom
bardeerd, terwijl de klerk van fi

nanciën immer tot die kategorie 
heeft behoord en er ook de vereis
te proef heeft voor afgelegd? 

De twee grote syndicaten, die in 
gi-ote mate mede verantwoordehjk 
zijn voor deze warboel en die de 
rechtma.tige belangen van de klerk 
van financiën hebben geofferd 
aan hun politieke belangen, weten 
het maar al te goed. De klerk van 
financiën moest worden gestraft. 
Hij was het immers die m 1960 
aan de basis lag van een actie, wel
ke op touw was gezet om louter 
beroepsbelangen, maar tegen de 
ordewoorden in van die syndica
ten. 

Het antwoord van de syndikale 
mandatarissen op de vraag wat 
het examen aan de klerk van fi
nanciën heeft opgebracht, was 
even bot en belachelijk als be
schamend en luidde als volgt : 

De Heer Camberlain (ACOD) 
tijdens een vergadering gehouden 
te Antwerpen m de maand jimi 
1962 : « GIJ hebt carrière geko
zen ». 

De Heer Oasaer (CCOD) tijdens 
een vergadeiing te Antwerpen-
Luchtbal, die plaats had in de 
maand november 1962 : « Het 
heeft U een eigen huis opge
bracht ». 

Hoe men de zaken ook draait of 
keert en hoe men ook zal komen 
aandraven met het prlncipalaat 
en de compensatieschalen één feit 
staat vast : vele klerken en spe
ciaal - klei ken • technici van het 
ministerie van financiën werden 
verplicht terugzettmg aan te vra
gen naar him vroegere rang, wU-
len zij tenminste evenveel worden 
bezoldigd als hun collega's die des
tijds niet konden slagen in of niet 
wilden deelnemen aan de examens 
tot klerk. 

Het is niet om te geloven! Maar 
het is de nuchtere waarheid. 

Namens een groep klerken van 
het bestuur der douanen en ac
cijnzen. 

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. 

PROGRAMMA 
VAN DE VIJFDE FEDERALE LANDDAG 

WEMMEL, 9 JUNI 1963 
THEBAANSE TROMPETTEN OPENEN DE LANDDAG TE 14 U 3 0 . 

SPREEKBEURT DOOR VOLKSVERTEGENWOORDIGER 

MR D. DECONINCK. 

EERSTE OPTREDEN VAN GROEP FRO. 

SPREEKBEURT DOOR DHR J . DIELS. ARBEIDER EN GEWEZEN 

A.C.V.-AFGEVAARDIGDE JN DE BEDRIJFSRAAD 

DER BROUWERIJ IMPERIAL. 

TWEEDE OPTREDEN VAN GROEP FRO. 

SPREEKBEURT DOOR DHR POL MARTENS. 

DERDE OPTREDEN VAN GROEP FRO. 

SPREEKBEURT DOOR DRS WIM JORISSEN. 

VIERDE OPTREDEN VAN GROEP FRO. 

SPREEKBEURT DOOR DR JUR. M. BABYLON. 

VIJFDE OPTREDEN VAN GROEP FRO. 

SLOTTOESPRAAK DOOR VOLKSVERTEGENWOORDIGER 

MR F. VAN DER ELST. 

«...»,-.. ' EtN>DE VAN DE LANDDAG OMSTREEKS 17 U. 

VANAF 17 U. 3 0 : AVONDFEEST IN DE ZAAL «PAX». 

SCHOOLSTRAAT TE WEMMEL. 

ORKEST PETER PHILIPS. DRANK - KOUD BUFFET - DANS. 

Zelfs de kraaien brengen het uit: 

^ het 
De schoonste gronden liggen in l^anje. 

mooiste strand van de Middellands zee 
Inlichtingen : 

VIKING 
AntwerpteU—, UZ, W M M A U J U . 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

MET 
SPECIAAI. 
BREVET 

.STAK' 
Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

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

Wij drinken het goede Vlaamse bier van 
de brouwerij Lootens Koekelare 

HOP EN MOUT 
Verkoper voor Aalst en omgeving : 

Norbert De Ganck, Watertorenstraat 10 Aal»t 
Tel : 053/21667 
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Hieronder volgt het zesde deel van een artikelenreekt 

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 

Ten einde een zo nauw
keurig mogelijke verhouding 
tussen Vlamingen en Walen 
vast te stellen, moeten wij 
rekening houden met nog 
drie faktoren : 

a) Het arr. Brussel met 
zijn 1.438.789 inwoners, be
vat de Brusselse agglomeratie 
der 19 gemeenten met 
1.022.795 inwoners op einde 
1961 (cijfers volkstelling). 
Het verschil, zijnde 415.994, 
kunnen wij bij Vlaanderen 
voegen. Terloops vestigen we 
de aandacht op het belang 
van deze gewesten; inder
daad heeft het Vlaamse 
platteland van dit arr. meer 
inwoners dan de provincies 
Namen of Luxemburg ! 

b) De Brusselse agglome
ratie telt een belangrijk 
percentage nederlandstali-
gen. Volgens de vervalste ta
lentelling van 1947 bedroeg 
dit 24,24%. Het zou evenwel 
geen zin hebben op dit cijfer 
te steunen. De genoemde ta
lentelling was alles behalve 
een objektieve wetenschap
pelijke verrichting, doch had 
eerder het karakter van een 
referendum onder politieke 
en sociale druk. 

pe t enige aanknopings
punt met de werkelijke toe
stand waarover wij beschik
ken, is de studie door Leo 
Lindemans In 1951 gepubli
ceerd : « Proeve van een ob
jektieve talentelling in het 
Brusselse ». 

Op wetenschappelijke 'wij
ze, steunend op de afkomst 
der betrokkenen en volgens 
de kiezerslijsten van 1949, 
heeft de heer Lindemans, 

voor een zeker percentage 
kiezers, het aantal neder-
landstaligen bepaald. Het 
uiteindelijke resultaat geeft 
natuurlijk slechts bij bena
dering de werkelijke toe
stand der taaiverhoudingen 
weer, maar de gebruikte ob
jektieve normen staan borg 
voor de betrouwbaarheid er
van. Een betrouwbaarheid 
die veel groter is dan bij de 
« officiële » talentellingen ! 

Het resultaat van deze 
studie was verbluffend : 
53,50 % der inwoners van de 
Brusselse agglomeratie be
hoorden tot het nederland-
se taalgebied ! 

Wij menen dat deze ver
houding van 1949 tot 1961 
niet veel kan gewijzigd zijn, 
en zeker niet in het nadeel 
der Vlamingen, gelet op de 
hoge Vlaamse inwijking in 
Brussel tijdens die periode. 

c) De vreemdelingen die
nen geweerd uit onze bere
keningen. De toestand is 
thans zo, dat er 12 parle
mentairen zetelen in naam 
van vreemdelingen, die im
mers meetellen voor het be
palen van de bevolkingscij
fers (en dus der zetels). In 
« De Standaard » van 1 ok
tober 1959 schreef Uc. A. De 
Weerdt reeds : « De vreem
delingen horen beslist niet 
thuis in onze politieke ver
tegenwoordiging, omdat zij 
geen politieke rechten heb
ben. Zij genieten alleen bur
gerrecht, dit is bescherming 
van persoon en eigendom. Zij 
maken wel deel uit van de 
bevolking, maar niet van de 
natie, die in het parlement 

vertegenwoordigd is ». Des 
te meer gaat het niet op 
hen te betrekken in het 
vaststellen der verhouding 
tussen Vlamingen en Walen, 
waaruit men besluiten moet 
halen in verband met het 
landsbestuur. 

Hoe groot is de groep der 
vreemdelingen in ons land ? 

volledig de Brusselse agglo
meratie bewonen. 

De uitzonderingen kunnen 
niet van aard zijn, de onder
linge verhouding der vreem
delingen per taalgebied 
grondig te wijzigen. 

Besluit : 
Rekening "houdend, zowel 

met de taalgrenswijzigingen. 

TABEL XVm 

Vlaanderen 
Wallonië 
Brabant 

Totaal 

8S.907 vreemdelingen of Z2 % 
S31.186 » » 6i % 

65.iS5 » » ^7 % 

S79.528 

de bevolkingscijfers op 3112. 
1961 volgens de volkstelling, 
het werkelijk aantal neder-
landssprekenden te Brussel, 
en de vreemdelingen, moet 
men o.i. -de verhouding tus
sen Vlamingen en Walen be
palen zoals in tabel XIX : 

Wij kunnen dus onze des
betreffende cijfers van onze 
eerste bijdrage verbeteren, 
en indien we uit deze ganse 
reeks, al ware het één getal 
zouden onthouden, laat het 
dan zijn : 

62,9 % Vlamingen'in deze 
staat! 

E. Slosse, 
Hoofd van de Studiedienst 

der V.U. 

Op 31.12.1961 verbleven er 
in België in totaal 530.917. 
Het vraagstuk is nu, deze 
groep te verdelen over 
Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel. In dit verband wer
den voor het laatst gegevens 
gepubliceerd, die betrekking 
hebben op 1 november 1954. 
Toen was de toestand zoals 
weergegeven in tabel XVIII. 

Zonder gevaar te lopen een 
vals beeld te bekomen, me
nen wij dat nagenoeg de
zelfde verhouding mag toe
gepast worden op de cijfers 
van einde 1961 : 

Vlaanderen : 530.917 x 
22 % = 116.802. 

Wallonië : 530.917 x 61 % 
= 323.859. 

Brabant : 530.917 x 17 % 
= 90.256. 

Hierbij dient opgemerkt, 
dat de vreemdelingen in de 
provincie Brabant praktisch 

TABEL XIX 

Vlaanderen (zie hiervoor) : 
Vreemdelingen in Vlaanderen : 

iM7MS 
116.802 

BüiJt : i.5S0.2U 

Vlaams gedeelte van het arr. Brussel : il5.99i 
Vi^erkelijke nederlandstaligen in de Brusselse 
agglomeratie : l.on.195 
vreemdelingen : 90.256 

9S2.539 X 5S,Ö % = i!)S-908 

Werkelijk aantal Vlamingen : 5.U5.U3 hetzij 62,9 % 

Wallonië (zie hiervoor) : 
Vreemdelingen in Wallonië : 

Blijft : 

S.103.909 
S23.859 

3.780.050 

Franstaligen der Brusselse aggl. : iSS.OSl *• 
Werkelijk aantal Walen : S.213.681 hetzij 37,1 % 

Samen maken zij een totaal uit van 8.658.82i, namelijk 
9.189.7il rijksinwoners min 530.917 vreemdelingen. 

W a t nu , minister Severs 2 
Door Reimond Mattheyssens werd een indrukwekkende reeks 
parlementaire vragen gesteld aan minister Segers. Onze 
volksvertegenwoordiger blijft de drijverijen van deze 
«Vlaamse» minister, die onlangs nog weigerde de taalkaders 
in te voeren in het leger, op de voet volgen. We zijn benieuwd 
voor de antwoorden ! 

Met liet oog op de toepassing 
van ar t 24 C van de wet van 1938, 
wou ik van de heer Minister ver
nemen : 

A. Welke taal het commando 
van het Legerkorps m Duitsland 
gebruikt voor zijn bevelen en m-
structies tot de commando's van 
de 1ste divisie; de 2dc divisie; de 
legerartiUerie. 

B. Welke taal de commando's 
van de 1ste en 2de divisie gebrui
ken voor hun bevelen en instruc
ties aan de brigadecommando's en 
het commando van de betreffende 
divisieartillerie. 

De heer Minister gelieve mij 
mede te delen : 

1) Het taairegime van de twee 
mobiele groepen die tengevolge 
van de jongste herinrichting van 
de Rijkswacht het Mobiel Legioen 
vormen. 

2) Hel taalstelsel v a n ieder der 
ondereenheden voor he t geval 
voornoemde beide groepen een ge
mengd taalstelsel hebben. 

3) De namen der steden waar 
zich de commando's van de twee 
mobiele groepen bevinden. 

De heer Minister gelieve mij 
mede te delen : • • • 

1) Waarom en w^nne.er de een
talige brigades, opgericht na 1945, 
afgeschaft werden. 

• 2) Welke maatregelen hij zal 
treffen om zowel bij he l actief als 
bij de reserve eentalige brigades 
en divisies op te richten in toe
passing van de wet van 1938, en 
daardoor de huidige onwettelijke 
toestand op te heffen waarbij de 
hoogste eentalige eenheid slechts 
he t bataljon is. 

3) Waarom art . 19 van de vige
rende wet niet wordt toegepast 
betreffende de eentalige brigades 
en divisies in het actief t n de re
serve. 

4) Waarom in strijd met art . 19 
van de taalwet, de meerderheid 
va^ de wmgs bij de luchtmacht 
eea gemengd taalstelsel hebben. 

5) Het aan ta l smaldelen bij de 
luchtmacht : 

a. Van het Nederlands taal
stelsel. 

b. Van het Franse taalstelsel. 
c. Van het "^gemengde taalstel

sel. 
6) Om we.ke redenen de 3 ba

taljons pavacommando's van het 
• gemengd taalstelsel zijn als het 

mogelijk is 3 eentalige baltaljons 
op te richten, wat vereist wordt 
door de wet van 1938 op het ge
bruik dei- talen bij het leger. 

Volgens het advies van de K a ó 
van State moeten de betrekkingen 
zowel voor militairen als voor bur
gers, voorzien bij de organismen 
van het Leger, gevestigd ia de 
Brusselse agglomeratie, iu elke 
rang toegewezen w»rden voor 
helft aan franstaligea en neder
landstaligen. 

De heer minister gelieve de hui
dige samenstelling mede te delen, 
per taalstesei o£ tóa'rol, van het 
militair em burgertak personee' , 
te werk gesteld in • 

1) Het militair Hospitaal van 
Brussel. 

2) Het Voertuigen»rsw»aal van 
Etterbeek. 

3) De Militaire Cinematografi
sche Dienst. 

4) De HerstelUngwserkplaatsen 
van de Kwartiersneester - Gen», 
raal gevestigd in tet Brusselse. 

Zo het evenwichi b^ « " ^ rang 

niet mocht bereikt zijn vernam ik 
graag welke maatregelen II zult 
treffen om het vereiste evenwicht 
te bereiken. 

De heer Minister ge'ieve mij 
mede te delen : 

1) Het totaal bedrag aan wed
den en vergoedingen uitbetaald in 

1962 voor het Militair geografisch 
Inst i tuut aan '. 

a) Het personeel van de Franse 
taali'ol. 

b) Het personeel van de Neder
landse taalrol. 

2) Ze'fde gegevens voor de Kar 
serne van het DaiUyp'.ein. 

NAAR DE 
A L L E N LANDDAG 



P i V^OLKiUNJl 

€fnmtat 

B r l e P 
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BRUSSEL 

Waarde B.D.K.. 
Pinkslerverlof en de tijd om te grasduinen in kranlenruhrielien 

die men anders slechts in diagonaal leest, brachten me verleden 
maandag de verrassing van de weck ; een artikel over het speelplan 
van de Brusselse K.V.S. en daarin een pleidooi voor opvoering van 
.« Der Stellvertrelcr ». 

Eerst, waarde B.D.K., een paar woorden uitleg voor wie de 
Standaard helemaal niet of niet helemaal lezen. K.V.S.-direkleur 
De Buy ter heeft op een perskonferentie zijn speelplan voor het vol
gend seizoen bekend gemaakt en deelde mee dat wellicht ook « Der 
Stellverlreter n zou worden vertoond. Tenminste wanneer de abon-
nenten van de K.V.S. zich bij referendum voor het stuk van 
Hochhuth zouden uitspreken. De Rmyter is een voorzichtig man ; 
ïn « Der Stellverlreter » riekt hij een kasstuk maar voelt hij ook 
de kans op een stevig protest. Daarom laat hij zijn abonnenten de 
programma-kastanjes uit het vuur halen, waartegen gij u in « De 
Standaard » terecht verzet. Inderdaad : « niet het publiek moei 
beslissen, wel de direkleur ». Maar daaroier wil ik het niet hebben. 

Ik heb het hier, waarde B.D.K., over het vervolg van uw artikel: 
•« Als vertegenwoordiger van De Standaard hebben wij de program
malie van « Der Stellverlreter » ten stelligsle verdedigd, verdediging 
die door alle aanwezigen... werd bijgetreden... In hel betwiste stuk 
kan ten hoogste de Houding van Pius XII bekritizeerd worden 
(kritiek, die alleszins problematisch blijft), het pausdom daaren
tegen wordt geenszins aangevallen. En zeljs indien dat het geval 
was, - dan zou het Nederlandstalig publiek breeddenkend genoeg 
moeten zijn om in de huidige rationalislische periode elke aanval Ic 
dulden met de overtuiging dat de apologie elk offensief kan weer
staan ». Ik vind dat straffe toebak I 

Straffe toebak, waarde B.D.K., omwille van uw argumentaUe : 
tn het sluk wordt « hoogstens » de houding van een paus bekrili-
teerd, deze kritiek is tussen haakjes problematisch en zelfs indien 
het pausdom moest aangevallen zijn, dan enzoverder enzovoort. Dr 
argumentatie gaat al mank waar het er op aan komt, alleen maar 
de opvoering te « dulden ». Maar van dulden naar « ten stelligste 
verdedigen » is, dunkt me, nog een hele stap. En stel u voor dat 
«ie brave pater, die wekelijks tot ons aller zieleheil de films moei 
heuren, uw redenering zou overnemen en aan zijn kudde meedelen 
dat « de film wel zeer de nadruk legt op de vleselijke geneugten 
maar dat men zulks in de huidige sexueel-gcobsedeerde periode best 
han dulden met de overtuiging dat de deugd elk offensief kan weer
staan n. De paler zou succes hebben I 

Gij ook, waarde B.D.K., nu gij de opvoering van « Der Stell
verlreter » ten stelligste verdedigt. Want ivas Ts die Stellverlreter ? 
Een stuk van een jonge Duitse auteur, waarin Pius XII schuldig 
stilzwijgen verweten wordt bij de deportaties der Joden door de 
nazis en medeplichtigheid daardoor aan de uitroeiing der Joden. 
Een toneelwerk dus, geen historisch dokument. Een toneelwerk 
waarvoor de auteur - blijkbaar niet te goeder trouw - enkele zeer 
zwakke en alleenstaande « historische » dokumenten heeft bijeen-
gelezen en gerangschikt naar behoefte : reeds aan het begin van het 
stuk een citaat van Mauriac waarvan is bewezen dat het werd ver
valst. Over de historische waarde van Ilochhuth's stuk is heel wat 
geschreven, vriend B.D.K., wat u - als stellige verdediger - nlH 
onbekend mag zijn Gij kunt uw kennis terzake nuttig aanvullen 
met de onbenullige praat die de auteur heeft verleid in een 
pitervieuw met « Der Spiegel » van Si april. 

Dat voor wat betreft de historische « waarde ». En de waarde 
als kunstwerk ? De tekst die de K.V.S. zon opvoeren, is slechts de 
helft van Ilochhuth's oorspronkelijke tekst ; de rest werd door wel-
willende Ilochhuth-vrienden wijselijk geknipt. En die speelbare 
helft ? Lees de kritieken - de kritieken dan die ingegeven lijn door 
de Bühne-waarde van het stuk en niet door de partijdige inhoud 
« kdnstlcnsch nicht geglilckt », « Thema formal nicht bewaltigl ., 
« Charakterisierung des Papstes etwas reiehlich simpel ,,. Lees wat 
de met-katholieke « Wellwoche ,, deze week schreef ..das Slück isl 
tn Basel auf den Spielplan gesetzt worden. Man muss die Verant-
wortlichen bitten, es noch einmal zu Icsen ». 

<iEs noch einmal zu lesen », waarde B.D.K., nog eens de platte 
belogen en effekten aan een kritische proef onderwerpen En dan 
in gemoede de vraag stellen : of hel stuk naar inhoud en naar 
artistieke waarde uw « stellige verdediging >, verdient. En over
wegen of gij ni?t een klein beetje hebt willen pozeren als de 
Mbreeddenkende, vrijgevochten ,, katholiek die graag een nummerhc 
tn ruimschrijverij weggeeft. 

De geschiedenis, waarde B.D K., is een eeuwig herbeginnen 
Ka de eerste wereldoorlog werd Paus Benedictus XV er van besehul-
digd .dat hl, niet geprotesteerd had tegen de Duitse gruwelen ». 
.ri! I T ' " ' " '̂ "^ "''^ '" « ruimdenkend >, als vandaag: 
ZnZnV^-^t^- ""'"* ^'^ "^^ '"' '"°^"''> y^'^rhaaldelijk in de 
Zde mode'" '"" ' '" ' ' ' '^•"» '« veerleggm. Dal is thans blijkbaar 

Vw dio Genes. 

DE BESTE KRANT 

TER WERELD 

Op 26 mei jl. reden door
heen gans het Vlaamse land 
de autokaravanen van de 
V.V.B, om te protesteren te 
gen de faciliteiten en te wer
ven voor de zetelaanpassing. 
Zo ook In Limburg. 

« De Standaard » bracht 
over deze Limburgse auto
karavaan een schitterend 
verslag, tot en met de sa
menvatting van de spreek
beurten der vier partij-ver
tegenwoordigers te Hasselt : 
senator Knops voor de BSP, 
senator Leynen voor de CVP, 
provincieraadslid Colla voor 
de PVV en provincieraadslid 
Degraeve voor de Volksunie. 

Met stierlijke ernst bracht 
de Standaard - reporter ci
taten uit deze vier spreek
beurten... die nooit werden 
gehouden! 

GEEN SPREEKBEURTEN 

Inderdaad, toen de V.V.B.-
autokaravaan te Hasselt aan
kwam, werden de vier spre
kers — die beloofd hadden 
namens hun partij het woord 
te voeren — naar de micro 
ontboden. Er b'eek toen dat 
de drie grote partijen hun 
kat hadden gezonden en dat 
alleen de heer Degraeve van 
de Volksunie aanwezig was. 

Om onbegrijpelijke rede
nen beslisten toen de V.V.B.-
verantwoordelijken dat De
graeve maar aan het woord 
moest verzaken. Zulks werd 
meegedeeld aan de aanwezi
gen, waarop heel wat herrie 
ontstond. 

Het is inderdaad onbegrij
pelijk dat de heer Degraeve 
het slachtoffer moest worden 
van de laksheid en de afwe
zigheid der drie « groten •». 
Zo stelt men een premie op 
de vaandelvlucht... 

Inmiddels weten we, wat 
•ve aan Standaard-verslagen 
hebben. De ijverige verslag
gevers schrijven hun stukje 
de avond voordien prettig 
thuis bij moeder de vrouw, 
's Maandags verschijnt dan 
hun « ooggetuigenverslag »... 
ditmaal dan toch eens met 
meer dan potsierlijk effekt. 

grasduinen..r 
•« Dat men oplette en 'dat men zich haast. De 

beweging die zich in Wallonië aftekent, is een 
ernstige beweging van afscheuring. En niet slechts 
van vaderlands standpunt uit. » 

<( La Flandre Liberale », 29 juni 
1912 (ver ta l ing) . 

DE GROTE STAATSMAN 

Spaak — de « man die de 
wereld ons benijdt » — 
heeft nooit iets van het taa l 
probleem in België begrepen. 
Zijn aspiraties lagen steeds 
op een hoger vlak waar
schijnlijk... 

Maar de omstandigheden 
brengen thans mee, dat de 
ronde Paul-Henri zich met 
het taalprobleem wel moet 
bezig houden. Hij doet het 
op zijn manier : « Al dat ge
praat over faciliteiten of 
geen faciliteiten heeft geen 
zin. Laat ons een voorbeeld 
nemen aan het werk van de 
groep Alpha ». 

De groep Alpha is een stu
diegroep van architecten die 
de technische aspecten van 
de uitbreiding van Brussel 
heeft bestudeerd en tot de 
konkluzie kwam dat, over 20 
jaar de agglomeratie zich 
uitstrekken zal over 171 ge
meenten die liggen in de 
vierhoek Mechelen - Nijvel -
Leuven - Aalst. 

Het recept van Spaak was 
eenvoudig : laat ons al die 
gemeenten tot een tweetalig 
distrikt verenigen en k 'aar 
is kees. 

De dikkerd begreep maar 
niet dat de technische vast
stellingen van de groep Al
pha allerminst bedoeld wa
ren voor gevolgtrekkingen 
op het politieke plan. 

Zelfs Lefèvre vond Spaak's 
oplossing wat al te gortig. 
Hij vergenoegt zich met en
kele gemeenten minder... 

ONSTERFELIJK 

Na een paar sluitende vra
gen van Reimond Mattheys-
sens aan Spaak, weten wij nu 
waar wij in de diplomatie aan 
toe zijn. 

Op slechts 14 ambassades is 
er een Vlaming als posthoofd. 

de taal der cijfers... 

De geografische spreiding van de index-cijfers 
der kleinhandelsprijzen zag er voor het jaar 1961 
als volgt uit : 

Vlaanderen (4 prov. ) . . , , 111,6 
Prov. Brabant . . , , . . 111 2 
Wallonië (4 prov. ) . . . . l l o ' , 5 

Dat betert niet ! Voor de maand november 
1962 zag dit tabelletje er als volgt uit : 

Vlaanderen (4 prov.) . . . . 113,8 
Prov. Brabant 112,9 
Wallonië (4 prov.) . . . . 111,7 

Niet alleen zijn in Vlaanderen de lonen laffer 
dan in Wallonië, onze kleinhandelsprijzen zijn 
daarentegen hoger. Zodat een Vlaamse frank min
der waard is dan een Waalse l 

53 ambassades zijn in handen 
van franstaligen. Op Bonn, 
Moskou en de voor de Vla
mingen belangrijke post te 's 
Gravenhage na, zijn al de be
langrijke ambassades aan de 
top bezet door ambtenaren 
van de Franse taalrol. 

Aan het hoofd van de be
langrijkste vertegenwoordig 
gingen bij de Uno, Nato, Eco
nomische Samenwerking en 
Europees Bureau der Verenig_ 
de Naties, s taat eveneens een 
franstalige. 

En toch kan men in Waalse 
optochten lezen dat de Walen 
onder Vlaamse dictatuur le
ven ! 

Onze Waalse broeders ma
ken zich nodeloos zorgen over 
hun dalend bevolkingscijfer. 
Zij zijn immers onsterfelijk. 
Onsterfelijk belachelijk. 

OOK IN DE SENAAT! 

Bij de behandeling van de 
wetten op de ordehandhaving 
in de Senaat diende onze se
nator dr Roosens bij het 3de 
ontwerp opnieuw het amen
dement in dat de amnestie 
voor stakingsfeiten uitbreidt 
tot amnestie voor straffen uit 
de tijd van de schoolstrijd en 
de koningskwestie. De V.U.-
vertegenwoordigers in de Se
naa t beleefden hetzelfde ont
hutsende schouwspel als onze 
Kamerleden enkele weken ge
leden : geen enkele CVP-er 
werd bereid gevonden, dit 
amendement te steunen of te 
stemmen. De heren Roosens 
en Diependaele stonden vol
komen alleen ! 
Daarmee hebben nu ook de 
CVP-senatoren — net als hun 
partijgenoten in de Kamer — 
geweigerd het op te nemen 
voor hun gestrafte volgelin
gen uit de schoolstrijd of uit 
de tijd van de koningskwes
tie. 

De simpele CVP-militanf, 
die in de strijd werd gejaagd 
tegen de toenmalige « duivel » 
en huidige regeringspartner 
Collard, wordt laf in de 
steek gelaten. Dat is de dank 
vanwege zijn leiders ! 

CITAAT DER WEEK 

Minister Bertrand : «De 
Vlaamse ministers van de 
huidige regering hebben in 2 
jaar meer verwezenlijkt ten 
gunste van de Vlaamse ge
meenschap dan alle andere 
regeringen samen, die elkaar 
sinds 15 jaar zijn opgevolgd». 

Met andere woorden : tot 
op het ogenblik dat de Volks
unie in 1961 haar doorbraak 
verwezenlijkte, vaagden de 
regeringen er dik hun voeten 
aan. Nietwaar Bertrand ? 

En zo heel veel hebben die 
fameuze huidige ministers 
ook nog niet gedaan. Wel ge
praat . Eindeloos ! 
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EEUWIGE E-3 

. . .Pinkstermaandag ging het trager... 

Antwerpen heeft — einde
lijk — zijn tweede oeverver
binding : wanneer de « konij-
nepijp» de hoeveelheid wa
gens niet meer aankan, wordt 
het verkeer omgeleid... over 
Temse ! En wanneer het in 
Temse niet meer zou gaan, 
kan men wellicht zelfs langs 
Doornik rondrijden. Waarom 
n i e t ? 

Inmiddels heeft de slakke-
gang van de E-3 ook een 
weerslag op de verwezenlij
king van een snelle verbin
ding Antwerpen-Aken. Het 
stuk verbindingsweg tussen 
de Turnhoutsepoort en de 
Schijnpoort naar de Boude-
wijn-autostrade kan nog niet 
worden aangelegd... omdat 't 
valt in het trajekt van de 
toekomstige E-3 en dus ten 
laste is van de Interkommu-
nale. 

En dan zijn er mensen die 
naief de vraag stellen, hoe 
het toch komt dat Rotterdam 
Antwerpen overvleugelt. 

FRANKRIJK 

NIET AKKOORD 

Een paar dagen voordat de 
Antwerpenaars de helft van 
hun Pinksterverlof konden 
besteden aan een flinke 
wachtbeurt voor de konijne-
pijp, heeft minister Bohy in 
de Kamer nog maar eens ver
klaard dat de Route de Wal
lonië absolute voorrang ge
niet. 

Inmiddels werd vanuit het 
buitenland bevestigd wat de 
Volksunie sinds jaar en dag 
betoogt : dat de Route de 
Wallonië van veel minder e-
konomisch belang is dan de 

E-3. De Franse regering is na_ 
meiijk wel bereid, over te 
gaan tot aanleg van het E-3-
traject Rijsel-Belgische 
grens; ze voelt er echter 
niets voor, haar goede centen 
te steken in het traject Rijsel 
Doornik dat aansluit op de 
Route de Wallonië. 

De Fransen trekken zich 
niets aan van de Belgische 
politieke kapriolen; ze bekij
ken nuchter de kaart van Eu
ropa en leggen wegen aan 
waar dat nuttig is. Onze 
kleurpolitielce hansworsten 
leggen wegen aan waar dat 
rendeert voor de partij . En 
aangezien de partijen de on
tevreden Walen willen sus
sen... 

KULTURELE 
AUTONOMIE 

Opnieuw dus heeft de 
Vlaamse volksvertegenwoor
diging uit de grote partijen 
de begroting voor Nationale 
Opvoeding en Kuituur ge
stemd. Over kultuurautono-
mie was daarbij weinig of 
geen sprake, wel over platte 
partij tucht. 

Moyersoen vond het gortig 
dat de kredieten voor jeugd
zorg op een 50/50-bazis tus
sen Vlaanderen en Wallonië 
worden verdeeld; hij betoog
de dat daarbij de Vlaamse 
jeugd wordt bestolen. Wat 
hem niet belette, de begroting 
toch goed te keuren. Van Els-
lande beaamde de bezwaren 
van Moyersoen maar verzocht 
de Vlamingen, nog « een beet
je geduld» te oefenen ! 

Slechts één enkel C.V.P.-er 
bracht de nodige konsekwen-
tie op om tegen de begroting 
te stemmen : Gerard van den 
Daele. 

De andere ja-hroers stem
den gelijk men het hun 
vroeg. Inbegrepen de Vlaam
se « leider » De Saeger. 

IjiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

I waarde landgenoten... | 
.= (( De eerste grondivetsherzieitin^ (1832) ga] 3 
1 aan de Vlaamse beweging een buitengewone kracht. M 
I Op dit ogenblik heeft de beweging, beneveld i 
i door haar suksessen en door haar volkse kraclit, 1 
= haar doel bereikt. Zij gaaf dit doel voorbij. Zi] be- 1 
1 dreigt Wallonië ». i 

I J U L E S D E S T R E E , « Wallons et Fla- | 

I mands », blz. 6 8 ; Parijs 1923^; 1 

I (Vertaald) | 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiiinniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

DE LEIDER 
Deze «leider» heeft zich 

trouwens vaker doen opmer
ken gedurende de laatste da
gen. In de Mechelse gemeen
teraad tekenenden vier CVP-
raadsleden protest aan tegen 
het feit dat de stad een sub
sidie van 5.000 F zou verlenen 
aan het Nationaal Komitee 

van het Rode Kruis. Zij be
toogden dat het voor een 
Vlaamse stad niet opging, een 
organisme te steunen dat 
stelselmatig de taalwet ont
duikt en aan verfransing 
doet. Ze stelden dan ook voor, 
de 5.000 F aan de plaatselijke 
afdeling van het Rood Kruis 
te geven. 

Wie hiermee adsoluut niet 
akkoord ging, was « leider » 
De Saeger. Hij wist zijn wil
letje door te zetten en uitein

delijk kregen het Nationale 
Komitee en de plaatselijke 
afdeling van het Rood Kruis 
ieder 2.500 F. 

Een van De Saeger's par t i j 
genoten wees de «leider » er 
op dat « sommigen het als een 
gunst beschouwen wanneer 
nationale organismen ons in 
het Nederlands antwoorden >. 

Zelfs in zijn eigen partij en 
in eigen stad wordt de 
« Vlaamse leider » niet meer 
gevolgd. 

Het Boek der Maand 
Gedurende de ganse 

maand mei werd door on
ze propagandisten een 
volgehouden inspanning 
geleverd om het abonne
menten - aantal op te 
drijven. De rezultaten 
waren dan ook in verhou
ding. Opnieuw hebben en
kele arrondissementen het 
streefcijfer 1963 (50 % 
abonnementen meer dan 
in 1962) bereikt : Dender-
monde, Brugge en Tonge
ren. Het zijn drie arron
dissementen die geen ver
tegenwoordiger in het 
Parlement hebben, wat 
het rezultaat des te lasti
ger bereikbaar en dus 
fraaier maakt. 

In het arrondissement 
Dendermonde zijn het 
vooral de gemeenten Ou-
degem, St. Gillis, Appels 
en Grembergen die een 
plaats op de erelijst ver
dienen. 

Voor de tweede maal is • 
het een hoofdbestuurslid ï 
dat de hand weet t« leg- E 
gen op het « Boek der : 
Maand > : de heer Oscar : 
De Pus, Bredestraat 51 te : 
Oudegem. • 

Indien nu de grote ar- • 
rondissementen (Antwer- • 
pen, Brussel en Gent) hun : 
achterstand ophalen, ko- [ 
men we dicht in de buurt E 
van een zeer fatsoenlijk E 
rezultaat over het gehele E 
land. • 

De maand juni is een • 
beslissende maand in de • 
abonnementenslag. Maak ï 
gebruik van het feit dat ! 
het leesgeld tot einde E 
1963 slechts 105 F be- E 
draagt : abonnenten die U E 
nog deze week aanwerft, E 
krijgen het blad nog drie- : 
maal gratis! • 

Juni : de beslissende • 
maand! Wie doet beter ! 
dan Dendermonde en de ï 
heer De Pus? 3 

JBlUllgMIiiittfliiMfiliJiJii •• ii»lli|JKimWifti.|Mft.l>ll MIIMiyU^JMilMliiaiia 

De tien intellehliielen, universitair ge-
vormden met of zonder leeropdracht, 
daaronder zowel katoUeken als vrijzinnigen, 
die zich drie jaar geleden aan het werk 
gezet hebben om de verregaande ideolo
gische verzuiling van ons openbaar leven 
te doorbreken, zijn blijl;baar niet van plan 
het bij enkele moties en papicien publi-
kalies te laten. Kadat hun manifest « Voor 
een vernieuwing van de universiteit » een 
paar maand geleden heel wat ophef heeft 

forum ingeiiclit, dal zal worden voorge
zeten door dr. M. Van Haegenhoren en 
verder de medewerking zal krijgen van het 
VEV, het WA, de VVS, de Stichting Lod 
de Rael en de Stichting Universiteit Ant
werpen. 

De verschijning in ons openbaar geesie'i-
Icven van een groep als de voornoemde 
V tien » is vertieiigend en veelzeggend. 
Veelzeggend op de eerste plaats, omdat hun 
optreden er het bewijs van is dat ons maat-

TEGEN DE YERIUILING 
gemaakt en met zeer veel enlocziasme luerd 
onthaald in zowel katolieke als vrijzinnige 
kringen, hebben ze vrijdag SI mei een 
pcrskonferentie gehouden. Vooral met het 
oog op de zo noodzakelijke als niet ie ver
hinderen oprichting van een Antwerpse 
universiteit, hebben de o tien n er tegen
over de joernalisten voor gepleit dal deze 
nieuive « universiteit Antwerpen >i niet 
mlleen wetenschappelijke standing, maar 
ook ideologische ontzuiling zou nastreven. 
Om deze idee kracht bij te zetten wordt 
einde juni te Aiilwcrpen trouwens een 

schappelijk leven mank gaal onder een 
ideologische getto-mentaliteit van indivi
duen en groepen, tiet bewijs hiervan hoefde 
ten andere reeds lang niet meer te loorden 
geleverd . een maatschappij, waarin de 
partij-lidkaart naast liet diploma hoeft te 
worden gelegd en waarin meer sprake is 
van kleur-dozering dan van samenwerking 
over alle ideologische verschillen heen, is 
ziek. 

Tegen die achtergrond k het ^treden 
van de tien intellektuelen een verheugend 
verschijnsel. De verzuiling is een niel Ie 

onderschatten kwaad, met een werkelijk 
ondermijnende invloed op de gang van 
zaken in de slaat. Het Vlaams openbaar 
leven gaat er in grote male mank aan 
en een tverkelijke dialoog , tussen de ver-
scliillende heersende stromingen in het 
Vlaamse land, die tot de nodige konsekiven-
lies zou voeren, is vooralsnog zeer onwaar
schijnlijk. 

De aklie van de tien is echter nog om een 
zeer bijzondej-e reden verheugend. De 
bezorgdheid van heel wat dialoog-predikers 
in Vlaanderen heeft inderdaad niet altijd 
tot doel ideologische verzuiling tegen te 
werken en de overheersing van minder
heden door talrijker groepen tegen te gaan, 
maar Is er daarentegen al te dikwijls op uit 
een pariteit te verwerven die aan minder
heden evenveel postjes moet leveren als aan 
meerderheidsgroepen. De houding van 
prof. Apostel en de andere leden van de 
werkgroep steekt hiertegen wel bijzonder 
gunstig af « De groep (...) heeft zich 
sedert enkele jaren aan de taak gewijd naar 
de middelen te zoeken om de verzuiling (...) 
volgens geloof en eng partij-plan te door
breken, tv// zeggen wel : om de verzuiling 
te doorbreken. Daarmee wordt niets afge
daan aan de rechtmatige waardering voor 
ideologie en politiek in zover deze konstruk-
tief is opgevat. Zonder de beginselen van 
haar leden die overtuigde katoliehen of 
v'j-inni/ien :ijn en een duidelijk politiek 
slandpunl innemen, ook maar in het 

minst tekort te doen, meent deze groep dal 
de talrijke gemeenschappelijke doelstel
lingen die de leden van de afivijkende groe
peringen binnen één zelfde samenleving 
kunnen delen, en de persoonlijke verrijking 
die andersdenkenden door wederzijds kon-
takt kunnen bereiken, te belangrijk zijn 
om niet alles in het werk te stellen opdat 
ideologische en politieke getto's zouden 
kunnen verdwijnen ». Van postjes-pariteit 
is nergens sprake. Wel wordt er op gewe
zen dat « het vernederend spel der politieke 
gevechten rond benoemingen voor grondig 
immoreel wordt gehouden n. 

De oorzaken en de gevolgen van de ver
zuiling zijn oud, de wil tot samenwerking 
met andersdenkenden en de behoefte dit Ie 
zien gebeuren is hei eveneens. 

De jongste bijdrage tot de strijd voor een 
open en eerlijke dialoog onder mensen ni«(f 
een verschillende, vaak tegenstrijdig», 
ideologische wereldbeschouwing, verdient 
niet alleen onze simpatie, maar zo mogelijk 
onze daadwerkelijke steun. Het VHums-
nationalisme vreest de dialoog niet en 
dringt er zelfs op aan. De voorwaarde blijft 
echler dat het nagestreefd doel een vrucht
bare samenwerking en geen samensmelting 
moet zijn, om een einde te kunnen maken 
aan een verzuiling, die « een remmende en 
verstarrende invloed op de maatschappeliika 
en kulturele oniwiïikeling » blijft tu't» 
oefenen. 

Jolian van Breda.. 
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BESCHERMING DEA 

MINDERHEDEN 

Dr. M. Van Haegendoren 
l>ehandeU in een artikel ver-
«chenen in de Vrije Tribune 
van « De Standaard » de 
kwestie van de zgn. « be-
«cherming der minoriteiten » 
en wijst er op welk misbruik 
van dit begrip gemaakt 
wordt, vermits de fransspre-
kende Vlamingen en de zeld-
8ame Walen in het Vlaamse 
land geen « minoriteit » in 
de sociologische en juridi
sche betekenis van het woord 
vormen. Volgens de heer Van 
Haegendoren zijn het alleen 
maar op hol geslagen frans
kiljons die zich hierop be
roepen. Hij vergist zich, he
laas. 

De regering heeft herhaal
delijk bij monde van de mi
nister van binnenlandse za
ken, de h. Gilsan, verklaard 
dat de bescherming der min
derheden een essentieel be-
«tanddeel is van de rege-
ringspolitiek. Reeds werd dit 
beginsel in de wet tot vast
legging van de taalgrens er
kend en een faciliteitenstel-
ael ingevoerd in meer dan 
twintig taalgrensgemeenten. 
tol het wetsontwerp Larock-
Van Elslande, houdende taai
regeling in het onderwijs, 
lezen wij zowel in de memo
rie van toelichting als in de 
tekst zelf : « Worden met 
het oog op de bescherming 
van hun minderheden met 
een speciale regeling begif
tigd... » (art. 3), De Vlamin
gen doen aan struisvogelpo
litiek wanneer zij niet wil
len inzien dat de regering. 

met instemming van de 
Vlaamse ministers, de begin
selen zelf die door de Vla
mingen steeds verdedigd 
werden verwerpt en zich op
werpt als de verdedigster van 
de franssprekende minder
heden in het Vlaamse land. 
Zij IS tegen de assimilatie-
politiek die reeds in 1932 
voorgestaan werd zelfs door 
wijlen Frans Van Cauwe-
laert. Mr. Van der Eist heeft 
dit terecht aangeklaagd in 
zijn rede tijdens het taal
grensdebat in de Kamer. 

MEMORANDUM LEUVEN 

In het memorandum van 
18 bladzijden dat de Vlaam
se professoren te Leuven ver
leden week aan alle C.V.P.-
parlementairen in het 
Vlaamse land hebben rond
gestuurd, wordt herinnerd 
aan enkele eenvoudige en 
toch zo vaak over het hoofd 
geziene feiten 

Zo zeggen de profs dat 
taalfacilitelten ten behoeve 
van Franstalige studenten te 
Leuven volmaakt overbodig 
zijn, daar er tussen het ge
meentebestuur en de studen
ten weinig of geen kontak
ten nodig zijn. Een vijf talige 
informatiedienst in de uni
versiteit zelve zou ruim
schoots volstaan. 

Ook de Franssprekende 
profs hebben hoegenaamd 
geen faciliteiten nodig. Hun 
werk brengt mee dat ze 
voortdurend kontakt dienen 
te hebben met Nederlands
talig personeel; men mag en 
moet van hen dus aanpas
sing verwachten. Om het 

Franstalig onderwijs van 
hun kinderen te verzekeren, 
ligt de taalgrens dicht ge
noeg bij. 

En voor de peuters die te 
klein zijn om iedere dag dat 
traject te doen, kan de uni
versiteit desnoods een meer
talige kindertuin maken. En 
daarmee basta! 

Deze logische en zeer ge
matigde standpunten zijn 
inmiddels weer voor « ex
tremistisch •» gescholden. 

SOCIALISTISCHE 

GRONDSLAGEN 

In zijn wekelijks artikel, 
dat 's woensdags steeds in de 
ganse socialistische pers ver
schijnt, zet BSP-voorzitter 
CoUard deze week de « Socia
listische Grondslagen» voor 
de regeling der Vlaams-Waal
se verhoudingen uiteen. 

Ook van Vlaamse zijde 
werd dit een « pozitief geluid» 
genoemd. Men is daar wel 
zeer vlug tevreden! 

Het enige pozitief element 
in het artikel van Collard is 
zijn vaststelling dat de 
Vlaamse pendelarbeid moet 
verminderen en dat Vlaande
ren inderdaad recht heeft op 
industrializering. 

Collard vertelt hoe hij tien
tallen jaren getuige is ge
weest van de dagelijkse exo
dus van Vlaamse arbeiders 
naar de Borinage. De vraag 
mag dan wel gesteld, waarom 
hij nu pas het probleem ont
dekt. 

Het antwoord is eenvoudig: 
omdat hij aan de industriali
zering van Vlaanderen on-
"^'ddellijk de eis voor ver-

sterkte rekonversie van Wal
lonië koppelt. 

MINORIZATIE 

Voor de rest ziet Collard 
maar één enkel probleem 
meer : de minorizatie van 
Wallonië, die hij in één adem 
vermeldt met de zetelaanpas
sing. Hij verheugt zich er over 
dat «de Vlaamse socialisten 
deze vrees begrijpen » en hij 
pleit voor een «hervorming 
die dit gevaar uitschakelt». 

De taktiek van Collard is 
doorzichtig : aan een onont
koombare, rechtvaardige 
Vlaamse eis koppelt hij steeds 
een Waalse eis. Door het pro
bleem « globaal» te stellen, 
wil hij iedere toegeving aan 
Vlaanderen dubbel en dik 
doen betalen met voordelen 
voor Wallonië. 

Dat Vlaanderen in België 
nog steeds de vragende partij 
is, ontgaat hem helemaal. Zo
als het ook zijn Vlaamse en 
onderdanige partijgenoten 
ontgaat. 

SOCIALISTISCHE 

MILITARISME 

Partijdiscipline über alles ! 
Zelfs tot het verdedigen toe 
van het leger, waar dit kleine 
eigenaars onteigent. Onder de 
hoofding « CVP en PVV onder 
één hoedje met de Volksunie» 
klaagt de Volksgazet aan dat 
katolieke kranten en het 
Laatste Nieuws ruchtbaarheid 
gaven aan de sociale aktie 
van de Volksunie-Mechelen 
ten bate van de onteigende 
bouwlustigen op het terrein 

dat door het leger in beslag 
genomen werd te St Katelijne 
Waver. Na een reeks argu
menten totaal buiten de zaak, 
eindigt het artikel dan met 
een verdediging van de leger-
belangen en met scheldproza 
tegen ir Renard die deze ver-
zetsaktie inzette. Scheldproza 
zijn we gewoon van die kant. 
Maar hoe zit dat nu met dat 
geweer : moet het gebroken 
of gelijmd worden ? 

STORTBAD TE DUUR ? 

Momenteel verblijven in het 
legerkamp van Elsenborn een 
reeks wederopgeroepenen die 
daar het 181e artilleriebatal
jon moeten vormen. 

Deze jongens mogen drie
kwart van drie weken weder
oproeping besteden aan nut
tige karweien zoals kuisen en 
poetsen. Na twee weken we
deroproeping hadden ze niet 
eens de gelegenheid gehad, 
een stortbad ie nemen. Waar
schijnlijk laten onze Nato
verplichtingen en onze Hun-
ter-schandalen een dergelij
ke overtollige luxe niet toe. 

Wanneer er dan toch eens 
een schietoefening is, wordt 
een generaal speciaal aange
bracht per helikopter en 
wordt de waarnemingspost 
voorzien van een lafenistent 
met belegde broodjes en 
whisky... voor de besterden. 
Inmiddels mag de gewone 
piot — na een woordeke 
Franse uitleg — zijn job in 
stof of slijk doen. « Het leger 
- school voor het leven» heet 
het op de fraaie affiches van 
das Militar. Een hondeleven 
dan toch ! 

WIL LEFEVRE EEN OPSTAND? 

Op hel ogenblik dal wij deze regels 
tthrijven, waarde lezer, weten wij nog niet 
precies wat de regering onder impuls van 
de h. Lefèvre als « oplossing » zal voorstel
len voor het probleem Brussel en de overige 
« taalproblemen ». De geruchten die ons 
bereiken zijn echter zeer alarmerend, ze 
tifn ongelooilip! ! Wij hopen dat er niets 
mm aan is. Maar zeljs al zijn die geruchten 
tteehts ten dele juist, dan kunnen wij de 
mrtteminister nu reeds verzekeren dat hij 
tm het Vlaamse land een ware sfeer van 
«pttand zal geschapen hebben. Honderd-
émUenden Vlamingen hebben in de laatste 
handerd jaar hardnekkig gestreden en 

geleden voor de meest elementaire rechten 
van ons volk. In de voorbije jaren zijn 
tweemaal vele tienduizenden jonge volwas
sen Vlamingen naar de hoofdstad gekomen 
om ondubbelzinnig te neggen wat zij willen 
en wat zij in geen geval hunnen dulden. 
De tweede mars was grimmiger dan de 
eerste : de betogers wisten precies waarom 
het ging; zij wisten echter ook dat de 
krachten die ons volk willen muilbanden 
aktiever zijn dan ooit en dat vele verant
woordelijken op het punt staan te zwichten. 
Welnu, het jonge Vlaanderen van 1963 zal 
dat niet nemen t De geest die ons allen 
bezielt, mijnheer Lejèvre, is trejjend onder 

:.. DE OLIEVLEK 

woorden gebracht, in 19U reeds, door de 
vader van de huidige minister van Justitie. 
August Vermeylen was het die toen, als in 
een visioen zag, wat wij nu weten door 
bittere ervaring. Luister maar even, mijn
heer Lejèvre. « Bedenkt het wel, en ik zou 
willen dat mijn stem hier buiten dringe, 
tot in de oren van al de volksvertegenwoor
digers die morgen of overmorgen hun 
stemmen zullen uitbrengen ; ik spreek niet 
onder invloed van de hartstocht, wat ik 
zeg is de vrucht van kalme beredenering , 
bedenkt het wel : wij staan hier voor geen 
vraagstuk van ondergeschikt belang : voor 
het uiUionale vraagstuk zelf. En dat staat 
boven alle partijpolitiek. En daarom zeg ik 
u, in het volle besef van de ernst van mijn 
woorden : laat u ntet ten dode opschrijven, 
geeft dltmMil niet toe, gaat tol het uiterste... 
Bn worden wij toeh overwonnen door het 
hiiilr qru'rh] ran damhdd, plafzokkerij en 

arglist, het worde dan de oorlog, de oorlog 
zonder meedogen, zonder genade, die niets 
ontziet en niemand meer spaart, de haat 
eindelijk gesteld tegen de haat, de onbarm
hartige strijd in de verkiezingen tegen al 
wie ons verraden en verkocht heeft, tegen 
al wie niet met ons is, wat ook de diensten 
mogen zijn die hij zijn partij bewezen 
heeft, het worde de tweedracht en scheuring 
in iedere parlij. Het gaat hier om een 
hogere prijs dan de vrede in de partijen l 
Nu of nooit I En dat diegenen die zulk een 
strijd over ons ongelukkige land zii2l«n 
gehaald hebben er de verantwoordelijkheid 
voor dragen : het zal dan te laat zijn voor 
alle woordentwisten. Want wat wij verde
digen is ons bestaan zelf : wij willen ons 
niet laten hapot maken ». 

Volgende week zullen wij wellicht weten 
waar wij aan toe zifH. 

g. Uartem. 
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'« O p alle mensen van goeHe wïl rust Ke3en 
ten dage een onmetel i jke t a a k : het herstel 
van de be t rekkingen in de samenlev ing op de 
grondslagen van waarhe id , rechtvaardigheid, 
liefde en vri jheid; de be t rekkingen tussen de 
individuen onderl ing, tussen de burgers en 
He staat , tussen de s ta ten onder elkaar, en 
tenslot te tussen de individuen, gezinnen, 
organizaties en s ta ten enerzijds en de wereld
gemeenschap anderzijds. H e t is een hoogst 
nobele t a a k : ze brengt de ware vrede tot 
s tand, die rust op de door. G o d ingestelde 
orde ». (Pacem in terris) . 

m memoriam 

JOHANNES XXIII 

Na twee enciklieken te heb
ben geschreven en na op ver
rassend moderne wijze de 
kerkleer te hebben toegelicht 
vanuit de hedendaagse poli
tieke en sociale feitelijkheid, 
is Johannes XXIII deze week 
de eeuwigheid ingegaan om 
zich te voegen bij zijn Schep
per, wiens plaatsvervanger op 
deze wereld hij bijna vijf 
jaar geweest is. Op zijn 
sterfbed ontving hij blijken 
van medeleven uit Moskou en 
Washington, van staatshoof
den en gevangenisboeven. 
Voor hij ons voor immer ver
liet verenigde hij nogmaals 
rond zich : links en rechts, 
hoog en laag, katoliek en 
nlet-katoliek. In volle be
wustzijn van wat er gebeurde 
en in eensluidendheid met 
wat steeds zijn levenshouding 
is geweest, ging zijn laatste 
bezorgde aandacht naar de 
bedreigde wereldvrede en 
naar de euchumenische een
heid van alle kristenen. «Ut 
unum s in t ! ». 

De enorme betekenis van 
zijn kort pontifikaat zal nie
mand ontgaan en de historici 
zullen deze vijf jaar steeds 
een ruime plaats moeten toe
kennen in de historiek van de 
twintigste eeuw. In een zeer 
verwarde tijd en op een keer
punt van de geschiedenis 
werd het door hem bijeenge
roepen l ie Vatikaans Konci-
lie een ingrijpende gebeurte
nis in de jongste kerkgeschie
denis en belichtten « Mater et 
magistra » en « Pacem in ter
ris » opnieuw de politieke en 
sociale boodschappen uit 
« Rerum novarum » en « Qua-
dragesimo anno ». 

Ten onrechte en vergeefs 
t racht men steeds opnieuw de 
figuur van de overleden paus 
te stellen naast en uit te spe
len tegen zijn voorganger, 
Pius XII. Terwijl het ontstel
lend oppervlakkige en on
rechtvaardige «Der Stellver-
t re ter» zijn voorganger als 
een hautaine en plichts-on-
trouwe figuur wil voorstellen, 
zou Johannes XXIII daaren
tegen voor het eerst een 
warm-menselijke, sociaal-ge
voelige paus-figuur geweest 
zijn. De geschiedenis is een 
steeds herhaald weerkeren 
van hetzelfde en voor de zo
veelste maal werd een paus 
tegen zijn voorganger uitge
speeld. Voor de zoveelste maal 
ook is de waarheid anders. 
Pius XII heeft de kerk be
stuurd op het ogenblik dat 
Europa en de wereld diep in
grijpende schokken te door
staan kregen en de politieke 
verhoudingen op wereldni
veau totale wijzigingen on
dergingen. Johannes XXIII 
werd op zijn beurt gekonfron-
teerd met een zich stabilize-
rende toestand, met vast
groeiende politieke machts
verhoudingen en met nieuwe 
verworvenheden op het ter
rein van de sociale organiza-
tie van de samenleving. Hij 
was daarenboven ' een man 
met een totaal ander karak
ter, andere belangstellings-

punten, een andere houding. 
Maar dat hij een andere 
waardeleer zou hebben voor
gestaan, strookt niet met de 
waarheid; dat zijn leven een 
aanklacht tegen het onbegrip 
van zijn voorganger zou zijn 
geweest, evenmin. Dat h i j 
zelf het ook zo niet heeft 
aangevoeld wordt bewezen 
door het feit, dat hij zich 
zeer dikwijls op het gezag van 
Pius XII beriep om zijn we-
reldbrieven kracht bij te zet
ten en om meteen ook de 
eenvormigheid van de oude 
en nieuwe verordeningen in 
het licht te plaatsen. « Het 
recht van de arbeider om te 
verdienen wat nodig is voor 
zijn levensonderhoud en dat 
van zijn kinderen», «he t 
recht van de mens op rechts
zekerheid », de taak van de 
openbare macht t.o.v. de 
rechten en plichten van de 
persoon, «de erkenning van 
en het respekt voor de morele 
orde » als « fundamentele eis 
van het algemeen welzijn », 
de ontwapening, het recht 
van de kleine staten « om hun 
ekonomische ontwikkeling te 
beveiligen » en de plicht van 
de groten om hen daarbij te 
helpen, het zijn zovele zaken 
uit « Pacem in terris » waar
voor het gezag van Pius XII 
ingeroepen wordt. 

Eveneens ten onrechte 
wordt nu gezegd dat Johan
nes XXIII een revolutie zou 
hebben teweeggebracht in de 
sociale leer van de kerk. i n t e 

gendeel, zeer nadrukkelijk be
roept hij zich in zijn twee 
wereldbrieven op het gezag 
van Leo XIII, Pius XI en Pius 
XII, telkens hij een essenti
eel punt van de katolieke so
ciale leer aan de gelovigen en 
de wereld voorhoudt. In we
zen vindt men zeer weinig 
verschil tussen de stellingen 
van de drie geciteerde kerk
vorsten en deze van Johan
nes XXIII. In « Mater et ma
gistra » en « Pacem in terris », 
zoals in « Rerum novarum » 
en «Quadragesimo anno» 
wordt zeer veel aandacht be
steed aan het recht van de 
burgers op privaat bezit, « ook 
van de produktiemiddelen» 
(«Pacem in terr is») , terwijl 
de oplossing van de sociale 
kwesties niet wordt verwacht 
van de klassestrijd, maar van 
de klasse-samenwerking in 
beroepsstanden (in « Mater et 
magistra» beroepsgemeen
schappen met ekonomisch 
doel genoemd). Het recht van 
de staat om tussen te komen 
in sociale en ekonomische 
aangelegenheden werd reeds 
in « Rerum novarum » bena
drukt en over de deelname 
van arbeiders en bedienden 
«in het bezit of beheer van 
de onderneming» leest men 
in «Quadragesimo anno» 
evenzeer als in « Mater et ma
gistra ». De aksenten zijn 
enigszins verlegd, het wezen
lijke is gebleven. Niet de 
kerkleer is veranderd, slechts 
de taal waarin die is geschre
ven werd aan de huidige stro
mingen aangepast. 

Het zal de grote verdienste 
van de overleden Johannes 
XXIII blijven, de noden van 
deze tijd zeer scherp te heb
ben aangevoeld en in een 
tijds-gebonden taal de leer 
van de kerk nogmaals te heb
ben voorgehouden aan een 
wereld, die in steeds groeien
de mate zoekt naar eenheid 
en naar de steun van de 
eeuwig-geldende waarden van 
het kristendom. Hij heeft op 
de grote tijdsvragen het pas
sende antwoord gebracht in 
zijn twee wereldbrieven en 
met de Euchumenische Be
weging de (hopelijk definitie
ve) stoot gegeven ter hereni
ging van alle kristenen. 

Met het overlijden van J o 
hannes XXIII ging een groei 
kerkvorst van ons heen. Zijo 
leven en werk zijn van on
meetbare betekenis voor « ó» 
vrede onder alle volkeren, i a 
waarheid, rechtvaardigheid» 
liefde en vrijheid ». Zeer opea 
van geest nodigde hij de men
sen uit elkaar beter te begrij
pen en waarschuwde hij voo» 
de gevaren van een nieuw in
ternationaal konflikt. ZijB 
breeddenkende houding heeJt 
velen ertoe gebracht de kerk 
van Kristus met andere ogen 
te bekijken en de kerklee? 
met een andere geesteshou
ding te benaderen. Voor de 
kerk en voor de mensheid is 
zijn werk van onschatbare 
waarde. 

In hem verliezen wij een 
goede vader en een gezagvol 
leider ! 

i.v.bu 

ZO leerde de paus*4* 

• « Vooreerst dient men er aan 
vast ie houden dat op ekonomisch 
gebied de voornaamste rol moet 
toegekend aan het partikulier ini
tiatief van de individuen, hetzij 
ze afzonderlijk handelen, hetzij op 
verschillende wijzen georganizeerd 
om hun gemeentschappelijke be-
lange te verwezenlijken. 

Anderzijds moet, om redenen 
die door onze voorgangers re?ds 
uiteengezet zijn op dit terrein ook 
het staatsgezag aktief tegenwoor
dig zijn om de ekonomische voor
uitgang zó te bevorderen dat deze 
bijdraagt tot de sociale vooruitgang 
en aldus tot het algemeen welzijn 
van de burpers ». 

(Mater et mag.). 

• « De beslissing echter hoe de 
ehonomie in haar geheel vooruit 
te helpen, is geen zaak van de 
partikuliere onderneming, maar 
is de taak van de overheid en van 
de nationale en internationale 
instellingen, die op verschillend 
ekonomisch gebied werkzaam zijn. 
Daarom is noodzakelijk of wense
lijk dat naast de kapitaalverschaf
fers of h«n vertegenwoordigers 

ook de werknemers of degenen, 
die krachtens hun funklie de rech
ten, belangen en verlangens van 
de arbeiders verdedigen, bij de 
overheid en bij die instellingen 
hun stem kunnen doen horen ». 

(Mater et mag.). 

• « Om met de rechten van de 
mens te beginnen, stellen wij 
vast : de mens heeft recht op 
leven, op de onaantastbaarheid 
van het lichaam, op de middelen 
voor een behoorlijk levensonder
houd. Hiertoe behoren vooral 
voeding, kleding, woongelegen
heid, rust, medische verzorging 
en tenslotte de noodzakelijke 
diensten welke de staat moet ver
lenen aan de partikulieren. Hier
uit volgt dat de mens ook recht 
heeft op zorg in geval van ziekte, 
werkonbekwaamheid, weduw-
schap, ouderdom, werkloosheid, 
of als hij buiten zijn schuld van 
alle bestaansmiddelen beroofd 
wordt ». 

(Pacem in terris), 

• Tot het algemeen welzijn horen ^ 
de partikulariteiten van ieder volk^ 

(...") Om verschillende redenen h 
het niet steeds mogelijk de geo
grafische grenzen van kleinere 
gemeenschappen samen te laten 
vallen met de etnische. Vandaar 
de komplekse problemen van da 
minderheden. Op de meest eks-
pliciete manier moet men vaststelt 
len, dat alles wat wordt onder-
nomen om de levenskracht en de 
gioei van zulk een mindeiheid te 
onderdrukken een ,zwaar vergrijp 
is tegen de rechtvaardigheid, 
vooral als. men door zulk een poli' 
Hek een minderheid uit wil roeien.^ 
Het is integendeel een eis van de 
rechtvaardigheid dat de overheid 
zich op efficiënte wijze inspant 
om de levensvoorwaarden van de 
minderheden te verbeteren, met 
name wat hun taal betreft, hun 
kuituur, hun tradities, hun be
staansmiddelen en hun ekono
mische ondernemingen ». 

(Pacem in terris)^ 
• .« Wij achten het oppurtuun 
dat in de mate van het mogelijke 
het kapitaal daar geplaatst wordt 
waar de arbeidskrachten zijn, en 
niet omgekeerd ». 

(Pacem in terris). 
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Vor ige week hebben wij hef voorrecht gehad 

aan boord te k u n n e n gaan van de grootste en 

moderns te baggerboot die ooit in ons land 

gewerkt heeft. Dit schip — de « H a m 209 » 

'— hoort toe aan de Hol landse A a n n e m e r s 

Maatschappi j , en Hgt op dit ogenblik in de 

Schelde, klaar voor de ui tvoering van een 

groots werk : het ui tbaggeren van de toe

gangsweg naar de grote, in a a n b o u w zijnde 

n ieuwe zeesluis welke A n t w e r p e n toeganke

lijk moet maken voor schepen tot 100.000 

ton . 

neder -
landen 

Met een klein togertje — 
dat de verbinding tussen de 
baggerboot en de wal voor
ziet — geraakten wij aan 
boord van de « Ham ». De 
korte reis verliep tussen 
manden met brood, groen
ten, boter, kisten salaad en 
asperges, kruiken bier en 
melk : het proviand voor de 
bemanning van het schip dat 
daar op de stroom lag. 

• Fabriek op het water 

De baggerboot die wij be
zochten behoort — zoals wij 
reeds zegden — tot de groot
sten die ooit in de Schelde 
werkzaam waren. De maat
schappij waaraan hij be
hoort heeft op dit ogenblik 
werken in uitvoering over 
heel de wereld : Bombay, 
Nigeria, Frankrijk, Enge
land, Zweden en Java! Het 
schip, dat zopas te Antwerpen 
toekwam, had net de vol
tooiing volbracht van een 
reusachtig werk aan de Eu
ropoort, de toegang tot de 
Rotterdamse haven. Het 
schip vormt als het ware een 
fabriek op het water : de 
« slurf » vooraan woelt op de 
bodem van de stroom de 
modder en het zand los en 
stuwt dit mengsel via een 
reusachtige pijpleiding — in 
dit geval drie kilometer lang-
naar de oever waar het in de 
polders opgespoten wordt. 
Ar es bij elkaar is dit een 
uitgebreide onderneming, 
vermits aan de wal ook weer 
verschillende ploegen men
sen aanwezig zijn, om daar 
het zand te brengen waar 
het moet zijn. Hier werd na
melijk een echt kamp opge
slagen, bestaande uit barak
ken, woonwagens en zelfs 
een afgedankte bus met gor
dijntjes aan de ramen. De 
arbeiders wonen hier soms 
met gans hun gezin, want 
om naar huis te geraken is 
dikwijls zeer lastig. 

• Proefbaggeren 

Ook de bemanning van de 
baggerboot* blijft « met de 
week » aan boord. 

Daartoe is het schip trou
wens voldoende uitgerust : 
de verblijven zien er uit als 
de kamers van een modern 
ingelicht hotel. De eetkamer, 
het ontvangstzaaltje, het 
kombuis, alles getuigt van 
Hollandse zindelijkheid en 
goede smaak. ...Van goede 
smaak gesproken... toen wij 
op het schip belandden was 
de kok — die de zorg heeft 
over achttien bemannings
leden — net bezig tee en kof
fie te zetten... en het Is on
der het slurpen van een 
heet « bakje » dat wij op de 
brug de eerste baggerwerken 

hebben kunnen bekijken. Op 
die brug stonden enkele 
mensen in spanning over de 
stroom te turen. Men was 
immers juist begonnen bag-
gerzand door de leidingen te 
stuwen als pi'oef voor de ver
dere werken. De schipper 
stond met een onbeweeglijk 
gezicht voor zijn roer en het 
instrumententaord met de 
talloze knoppen, hefbomen 
en lichtjes. Er heerste een 
atmosfeer alsof men zo da
delijk een ruimtevaar der 
ging lanceren. 

Er waren twee chefs over
gekomen uit Den Haag, één 
ervan had een jeneverfles-
grote verrekijker bij en 

wordt. Vanaf het schip wordt 
het binnengekomen mengsel 
van water en zand verder 
gestuwd door de pijpleiding 
die drie kilometer verder op 
de wal eindigt. Hier heeft 
men ontzagwekkende opper
vlakten land ingesloten 
met persdij ken zodat men 
gans de oevervlakte vol kan 
spuiten : het zand uit de 
leidingen bezinkt en het vrij
gekomen water vloeit via een 
tweede buizenleiding weer 
af naar de stroom. 

• Drie miljoen 

kubieke meter 
Binnen het jaar zal hier 

drie miljoen kubieke meter 

Door de Nederlanden... stroomt de Schelde, de stroom die | 

alle delen van het oude grondgebied verbindt. Vanaan de bron | 

in Ziiid-Vlaandercn, doorheen de weelderige lionlreien van ••^ 

het eigen land tot aan de rrwnding in het vruchtbare Zeeland E 

is deze Schelde een Nederlandse stroom. Tientallen dichters f 

hebben zijn schoonheid bezongen, honderden kunstenaars 

hebben zijn beeld op doek en plaat vastgelegd. Onze redakteur 

Staf de Lie heejt in een reeks reportages het leven van de 

memcn en de dingen om en op deze slroom willen vaslteggen, 

het is een kleurig en bont allerlei, een geschiedenis van 

eenvoudige visseis, schippers, bootslieden en mensen van de 

waterkant, de geschiedenis ook van noeste arbeid, oi van 

vervlogen tijden. Deze week brengen wij U het beeld van een 

zeer eigenaardig bedrijf : het uitbaggeren van de slroom, hel 

verhaal van de lieden die als het wnre de ploeteraars zijn van 

de Schelde. 

mOÖBtMh IN DE SCHELDE 

Baggerboten op de Schelde. Zij zijn het die beletten dat de 
stroom zou verzanden, iets wat eeuwen geleden de dood van 

Brugge met zich bracht. 

gluurde hierdoor onafgebro
ken over de Schelde in de 
richting van de wai. Bene
den ons was de cutterzuiger 
in werking gekomen In de 
diepte van de stroom voor
aan het schip werd de bo
dem losgemaakt en opgezo
gen. Het lijkt op een voor
historisch monster dat aan 
het wreten gaat Een cutter
zuiger bestaat trouwens uit 
een slurfachtige pijp die via 
een kraanhals in het water 
gaat, aan het uiteinde zit 
een schroef voor het los-
wroeten van de grond die 
dan door de pijp opgezogen 

grond uit de Schelde gebag
gerd worden en de terreinen 
zullen worden opgespoten 
tot op een hoogte van zeven 
meter. Per uur kan er 600 
tot 1500 m3 modder worden 
opgezogen, al naar gelang de 
grondslag van de Sche'.de-
bodem v;ant deze vertoont 
dikwijls zeer eigenaardige 
vormen. Bestaat een groot 
gedeelte van de bodem uit 
harde klei of uit zand, dan 
stuit men soms ook op 
« rotsen », geen harde kan
jers zoals men zich die ge
woonlijk voorstelt maar toch 
steenachtige massa's die het 

baggeren erg belemmeren. 
Alles bijeen zijn er dan ook 
heel wat mensen die op de 
Schelde hun brood verdienen 
bij de baggerwerken. Op de 
« Ham-onderneming » alleen 
reeds werken een veertigtal 
mannen die ervoor zullen zor
gen dat binnen het jaar de 
toegang tot de grootste zee
sluis van de wereld (100.000 
ton) zal klaarkomen. 

• E n steeds m a a r 

baggeren 
In de Schelde moet er 

trouwens onophoudelijk ge
baggerd worden. Dag in, dag 
uit zijn cutter-zuigers en an
dere bezig op de stroom. 
Enerzijds zijn er baggerbo-
ten die hun zand via leidin
gen wegpersen in de polders, 
of hun « voortbrengst » over
brengen op laadbakken die 
het zand op hun beurt afle
veren bij een « persschip » 
(een boot die heel het goed
je verder wegspuit) ofwel 
gaan uitstorten op een « do
de » plaats in de Schelde. 
Anderzijds zijn er ook bag-
gerboten die zichzelf laden 
en met hun vracht naar de 
plaats van bestemming va
ren. De uitbaggering van de 
Schelde stelt geweldige pro
blemen : waar er vóór 1958 
geen enkel schip van meer 
dan 16 000 ton te Antwer
pen kwam aanleggen, komen 
er thans superschepen (voor
al tankers en ertsboten) tot 
47.500 ton, terwijl er tegen
woordig nog grotere eenhe

den gebouwd worden, toï 
100.000 en zelfs tot 130.000 
ton! 

Men voorziet binnen een 
bepaalde tijd voor de Schel-i 
de een diepgang tot 70.000 
ton. (Andere havens daar
entegen worden klaargemaakt 
of zijn klaar voor schepen 
van 100.000 ton). Alleen 
reeds om de Schelde bevaar
baar te maken voor schepen 
van 70.000 zullen geweldige 
krachtinspanningen moeten 
gedaan worden. 

De SO-kiiometer lange 
vaarweg naar Antwerpen zal 
op geheel de lengte moeten 
verdiept worden. Reeds nu 
kosten de baggerwerken 1 
miljoen frank pee dag en 
weet men geen blijf meer 
met het zand. Inderdaad, 
reusachtige gebieden werden 
reeds ondergespoten onder 
een laag van 7 meter, ganse 
dorpen dienden hiervoor te 
verdwijnen. De nodige ter
reinen zullen weldifa uitge
put zijn tenzij men gans de 
provincie Antwerpen onder 
zand zou bedelven! Het op-
delven van zand hier en het 
overbrengen naar een ande
re plaats in de stroom is ook 
niet zonder gevaar en het 
vervoer met bakken naar de 
zee valt te duur uit. 

Er zullen te Antwerpen 
nóg zware kopzorgen geleden 
worden voor er schepen van 
70.000 ton door de Zandvliet-
se zeesluis gaan, zeesluis die 
een kaliber heeft van 
100.0001 
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Voor de eerste keer sinds de jongste wereld
oorlog wordt er weer een landdag gehouden 
te Wemmei. Vele ouderen zullen deze ge
meente, aan de rand van Brussel nog wel 
vaag kennen, maar het overgrote gedeelte 
van hen die zondag derwaarts zullen trekken 
heeft waarschijnlijk nooit diepgaand kennis 
gemaakt met Wemmei. Wij meenden dan 
ook dat het nuttig zou zijn een en andex te 
vertellen over de geschiedenis en de beziens
waardigheden van deze gemeente die volgen
de zondag het reisdoel zal zijn van vele 
tienduizenden. 
Een joviale en uiterst voorkomende burge
meester, de heer De Keersmaeker heeft on3 
persoonlijk de nodige inlichtingen verstrekt 
over « zijn » gemeente. 

M M M p ^M likJI 

Zoals men wellicht weet 
ligt Wemmei vlakbij Brussel. 
Een historische grens scheidt 
trouwens de Vlaamse ge
meente van het Brusselse 
grondgebied te Laken. Hier 
wordt de scheidingslijn ge
vormd door de Romeinse 
heirbaan die Mechelen met 
Asse verbond. Deze heirbaan 
bestaat trouwens nog, daar 
waar zij de grens vormt tus
sen Wemmei en Jette. Boven
dien wordt de plaats van 
haar ligging aangeduid door 
een boom : « De dikke beuk ». 
De huidige boom is van ta
melijk jonge datum, hij werd 
In 1912 geplant toen een 
stormwind de meer dan twee 
eeuwen oude voorganger uit
rukte. In het Wemmelse ge
meentehuis bewaart men met 
ontroerende vlijt een stuk 
van deze roemrijke boom die 
destijds een hoogte van 25 
meter en een omtrek van zes 
meter moet gehad hebben. 

• Romeinen te Wemmei 
Dat de Romeinen in h i ^ 

tijd reeds te Wemmei moeten 
gewoond hebben bewijze wel 
het feit dat, enige tijd gele
den, langsheen de weg Drei-
pikkel - Relegem, vondsten 
werden gedaan waarbij men 
resten van een Romeinse ne
derzetting ontdekte, evenals 
potten en spelden die toebe
hoorden aan Romeinse scho
nen. Later werden bij bouw
werken ook nog dakpannen 
en een waterput in witte 
steen ontdekt. Hadden de Ro
meinen reeds woningen ter 
plaatse, dan zijn het toch de 
Franken die de gemeente 
haar naam hebben gegeven. 
Wemmei zou namelijk afge
leid zijn van het Frankische 
woord < Wam > dat < uitste-

. kende hoek > betekent. In de 

vroege middeleeuwen was het 
reeds een bloeiende heerlijk
heid. Zij kwam door verwant
schap met de heren van 
Wemmei, in het bezit v.d. he
ren van Kraainem, waarna de 
heren van Elewijt de heerlijk
heid onder hun bevoegdheid 
kregen. Toen zij daarna in 't 
bezit kwam van de familie 
Taye, bracht zij het tot baro
nie, later tot graafschap en 
uiteindelijk tot markgraaf
schap, titels die de heren 
Taye verworven door hun 
moedige houding in de strijd 
tegen de Moren, 

• Drie Brusselse 
burgemeesters 

De Taye's moeten wel taaie 
kerels geweest zijn want drie 
telgen van dit Wemmelse ge
slacht brachten het in hun 
tijd tot Amman van Brussel, 
zodat Wemmei er met recht 
trots op kan gaan dat het de 
hoofdstad nog bestuurd heeft, 
hoewel men er waarheidshal-
ve moet aan toevoegen dat 
Brusseh toen dertijd nog maar 
een plattelandsstadje was. Na 
allerlei verwikkelingen werd 
de gemeente nadien onderge
bracht in het markiezaat van 
Asse. Heelwat roemruchte fa
milies hebben dan nog te 
Wemmei verbleven en wie de 
oorkonden doorkijkt zal in de 
jaren zeventienhonderd ook 
nog een van der Noot aan
treffen, een bloedverwant van 
de muiter-tegen-het-Oosten-
rijks-gezag uit die tijd, 

• Merkwaardige 
gdbouwen 

Tot de merkwaardigheden 
behoort het kasteel, waarvan 
het oudste gedeelte stamt uit 
de zestiende eeuw. Het recht
se en jongere gedeelte is uit 

IN HET 

BRANDPUNT 

Dne heren van Wemmel waren acntereeiiv uUji-iis « heerser » van het'Brussels stadhuis 

1649. Binnenin, in de raads
zaal bevindt zich een werke
lijk mooie schouw uit de ze
ventiende eeuw. Het kasteel 
dat tot in 1937 behoorde aan 
de familie Limburg-Stirum, 
werd toen aan de gemeente 
geschonken en als gemeente
huis ingericht. Het werd op 
afgrijselijke wijze geschonden 
door een cementlaag die men 
over de muren streek, iets 
wat een schoonheidsminnend 
gemeentebestuur er nadien 
toe noopte alles weer te laten 
restaureren, hetgeen thans 
zijn voltooiing nadert. 

Het kasteel van Wemmel, getuigenis van een roemrijk verleden, thans gemeentehuis^ 

Een ander merkwaardig ge
bouw te Wemmel vormt de 
afspanning « De Kam », eer
tijds een kompleks dat een 
herberg, een brouwerij en een 
banwatermolen omvatte. De 
watermolen (uit 1389) is spij
tig genoeg niet meer te zien, 
de brouwerij evenmin. De 
herberg werd echter in bijna 
oorspronkelijke vorm be
waard. Een verhoog duidt de 
plaats aan waar ten tijde van 
de heerlijkheid de vierschaar 
zetelde, want Wemmel heeft 
over een rechtbank beschikt. 
Hier ook hield de St Sebas-
tiaans' schuttersgilde haar 
vergaderingen. In de voorge
vel was er lange tijd een hou
ten St Servaasbeeld te zien 
uit het jaar 1755. Dit beeld 
werd vroeger door een gilde-
knaap op een ceremoniestok 
in de processie gedragen. 

• Vlaamse kaart 
St Servaas is trouwens de 

patroon van Wemmel. De St 
Servaaskerk bevat een bui
tengewone kalvarie uit de 
veertiende eeuw. Hij is gesne
den in notelaar en behoorde 
tot de pronkstukken op de 
vóór enkele tijd gehouden 
kunsttentoonstelling «Ars 
Brabantiae ». Verdere be
zienswaardigheden in de 
kerk zijn een «Kristus aan 
het Kruis» waarschijnlijk 
van Kasper de Crayer, «De 
aanroeping van de H. Maagd» 
een gotische schilderij uit 
1460 dat geschonken werd 
door leden van de familie van 
der Noot, *de orgelkast af
komstig uit de abdt] yan 
Grimbergen en twee grafste-f 
nen van de familie Taye. 

Wie de moeite doet even 
rond te rijden in het Bra
bantse landschap zal ontdek
ken dat nog talrijke oude 
hoeven en landgoederen ver
borgen liggen in de buurt 
van Wemmel. Men heeft on
der meer de Drieshoeve de 
Ronkelhoeve, het Neerhof en 
het «Hof ten Opbergen». 

Dat Wemmel alzeleven een 
Vlaams dorp geweest is, tonen 
oude dokumenten die in de 
gemeente bewaard worden en 
niet in het minst een zeer 
mooie kaart uit begin zeven
tienhonderd, waarop al de 
plaatsnamen in het Neder
lands voorkomen en die de 
trots uitmaakt van het ge
meentebestuur. En om de 
eentaligheid van die gemeen-i 
te, gedemonstreerd op die 
achtiende eeuwse kaart, te 
behouden, is het toch onder-i 
meer dat wij zondag te Wem
mel zullen zijn... S.D.L. 

1 • Bevolk Ing 

( De bevolking 
1 mei is in een 

van Wem-
halve eeuv 

1 rtijds zeer snel aangegroeid! 
1 Met bewijs wordt overdui-f 
1 Idelijk geleverd 
1 tgend overzicht 

Jaar 
1900 
1910 
1918 
1930 
1940 
1946 
1950 
1955 
1960 
1961 

door v©!4 

Inwoners I 
1621 
1955 
2155 
3534 
5871 
6055 
6964 
8107 
9401 

10040 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KÜLTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR -

In de reeks (( La Bibliothèque Ideale » van de 
Edit ions Gall imard verscheen zopas van Fre
deric Grover , Amer ikaan van franse oor
sprong, een werk over Pierre Drieu La 
Rochelle. In 1958 had dezelfde auteur reeds 
een studie gewijd — in het Engels — aan de 
romans en novellen van Drieu, « Drieu La 
Rochelle and the fiction of Tes t imony ». 
De pas-verschenen studie brengt , naast een 
biografisch overzicht en een literaire en poli
tieke si tuering van Drieu 's werk , ook een 
aantal getuigenissen van t i jdgenoten en 
vrienden bijeen. De au teur baseerde zich bij 
het schrijven dezer studie op bijna duizend 
brieven, die hij schifte en verzamelde. 

de tegenstellingen 

Vooreexst willen wij — van 
onze gewone werkwijze af
wijkend — een kort over
zicht geven van deze belang
rijke studie dig als initiatie 
tot het werk en de figuur 
van Drieu la Rochelle ten 
zeerste aan te bevelen is. 

Na enkele getuigenissen 
over de mens Drieu volgen 
een dertigtal bladzijden bio
grafie, waarna het werk en 
de persoonlijkheid van de 
schrijver en politicus Drieu 
behandeld worden en gesi
tueerd In de tijd. Deze si
tuering gebeurt op een ui
terst - bevattelijke en toch 
doordringende wijze : in en
kele bladzijden wordt heel 
het essentiële van werk en 
persoonlijkheid geconden
seerd, zodat ook degenen die 
Drieu minder of niet ken
nen, meteen een overzicht 
en een inzicht krijgen. 

Na deze situering volgen 
een aantal fragmenten uit 
Drieu's werk en een hoofd
stuk met citaten, waarna en
kele dialogen en uittreksels 
uit artikels over Drieu la Ro
chelle. Een zeer uitgebreide 
lijst met bibliografische ge
gevens besluit dit boek. 

Drieu la Rochelle was zo
niet de literair - voornaam
ste, dan toch — samen met 
Brasillach — de meest - fas
cinerende figuur uit dit ei
genaardig conglomeraat der 
literair - politiek - journalis
tieke collaboratie tijdens de 
tweede wereldoorlog, dat van 
het meest - gematigd Vichy-
patriotisme reikte tot het 
meest - extreme fascisme, 
vanaf Massis en de Monther-
lant, Maurras en Oéline, 
Drieu La Rochelle en Bra
sillach tot de Chateaubriant. 

In een artikel over Drieu, 
In 1949 verschenen in « La 
Table Ronde», stipte Mauriac 

de polariteit aan in de 
opvattingen van D.L.R. Geest 
en har t gingen verschillende 
wegen en bewogen zich tus
sen socialisme en fascisme, 
tussen links en rechts. Hij 
zocht een synthese van bei
den en vond ze daar waar 
hij het konservatieve der 
nationale traditie en het re
volutionaire der sociaal -
progressieve opvattingen zag 
ineenvloeien. Een van zijn 
belangrijkste ideologische 
werken heet dan ook « So
cialisme fasciste ». 

Jn « Mesure de la France » 
(1922) «Le jeune Europeen» 
(1927), < Geneve ou Moscou» 
(1928), «L'Europe contre les 
patries » (1931) sprak een 
Drieu die met nadruk de 
dringende noodzaak beklem
toonde om op te ruimen met 
de oude (staats-) nationa
listische controversen en een 
Europese eenheid te verwe
zenlijken « contre les pa
tries ». Legde hij — ook in 
« Geneve ou Moscou » — nog 
de klemtoon op deze nood
zakelijke eenwording, op het 
verdwijnen der locale patrio-
tismen en wees hij elk stre
ven naar hegemonie af, dan 
zou later hierin een kente
ring komen — hoewel hij 
steeds trachtte zijn Europese 
opvattingen met zijn nat io
nalisme te verzoenen. 

Een derde polariteit in het 
oeuvre en in de persoonlijk
heid van Drieu is deze tus
sen de intellectueel, de aan 
Nietzsche geschoolde aristo
craat, de man die gelooft in 
de ontwikkeling van een zich 
steeds « übersteigende » élite 
— en de militant, de man 
die de gelijkheid der volke
ren, rassen en individuen 
aanvaardt en die in de mas
sa de elementaire krachten 
voor de sociale en nationale 

(( DRIEU LA ROCHELLE » door Frede
ric G R O V E R , 

La Bibliothèque Ideale. Editions Gallimard, 
Parijs, 256 hlz. + 16 pi. buiten tekst. 11 F Fr. 

vernieuwing aanwezig weet. 
Nochtans is Drieu steeds 
meer aristocraat en intellec
tueel geweest dan militant 
en volksmenner : in de 
practische politiek, in de 
partij van Doriot, de P.P.F. 
was zijn activiteit begrensd. 

Een aanduiding van deze 
polariteit vinden wij in zijn 
romans terug : enerzijds de 
decadentie, de naar de af
grond-glijdende burgerlijke 
maatschappij uit dewelke 
hij voortgekomen was en die 
hij vaak met een niet te loo
chenen voorliefde personi
fieert in vele zijner roman
figuren en anderzijds de he
roïsche levensbeschouwing 
van de soldaat, die zich ge
roepen voelt tot het leider
schap. 

Waren de ideëen van Drieu 
La Rochelle, was zijn stre
ven naar een synthese van 
het uiterlijk - tegenstrijdige 
zijn wil om (naar een woord 
van Thomas Mann) « Herr 
der Gegensatze » te worden, 
een teken van tegenspraak 
zowel bij vriend als tegen
stander, zo was ook zijn lite
rair oeuvre het lot beschoren 
van zeer uiteenlopende ap
preciaties In Grover's boek 
is het hoofdstuk waarin uit
spraken van critici en au
teurs naast elkaar geplaatst 
worden, zeer interessant in 
dit opzicht. 

BERTELSMANN 
BOEKENGILDE 

de grootste boekengllde 
ter wereld, 

offreert U voor slechts 

6 0 F PER MAAND 
Duitse klassieke en 
moderne literatuur 
Katalogus op aanvraag 

BERTELSMANN-LESERING 
Charleroisestwg, 275, Br. 6 

In 1943 schreef Robert 
PouUet over Drieu's romans 
« L'Homme couvert de fem
mes », « Béloukia » en « Feu 
FoUet » dat zij totaal mis
lukt waren, terwijl Bernard 
Frank juist ;< Feu Follet » als 
het beste werk beschouwt. 

Marcel Arland, die in 1954 
een drietal artikels aan 
Drieu wijdde in het N.N.RF., 
verkoos « Le Chemin de 
Charleroi » en « Rêveuse 
Bourgeoise » terwijl Pol Van-

dromme, die eveneens een 
studie over Drieu schreef, 
het posthuum verschenen 
« Récit secret » het enig vol
komen gaaf werk acht, «une 
des plus belles de notre his-
toire literaire ». 

In Vlaanderen was Drieu 
La Rochelle minder bekend 
dan bv. Celine, Brasillach, 
Montherlant — om Maurras 
nog buiten beschouwing te 
laten, wiens politieke opvat
tingen zelfs in Vlaams-na-
tionale milieu's o.m. bij Van 
Severen niet zender invloed 
bleven. 

Voor al wie de fascineren
de peroonlijkheid van Drieu 
La Rochelle wil leren ken
nen, is dit boek van Grover 
een zeer aan te bevelen in
troductie. 

het 
plan 
lefèvre 

Door de franstalige pers steeds de vervalste cijfer van 
haar zgn. «talentellingen » opgeeft, drukken we hier 
nog eens de cijfers van de werkelijke taaiverhoudin
gen over (officiële telling 1947). 

VLAAMSE GEMEENTEN 
Bevolking 

Kraainem* 3.333 
Wezembeek-Oppem* 3.794 
Linkebeek^ 3.050 
St Genesius-Rode* 8.166 
Drogenbos'' 3,661 
Wemmei* 6.252 
Dilbeek 7.374 
Strombeek-Bever 5.276 

WAALSE GEMEENTEN 
Bevolking 

Ter Hulpen 4.281 
Kasteelbrakel 4.127 
Waterloo 7.598 
Ghain 2.169 
Wautier-Brakel 1.849 
Genval 4.262 
Eigen-Brakel 12.026 
Rixensart 4.772 

Nederlands
onkundig 

897 
660 
602 

1.239 
541 
851 
839 
424 

Nederlands
sprekend 

1,301 
865 

1.561 
385 
315 
654 

1.607 
562 

% 

26,91 
17,40 
16,73 
15,17 
14,78 
13,61 
11,38 
8,03 

% 

30,75 
20,96 
20,55 
17,75 
17,03 
15,35 
13,36 
11,77 

Meer dan 7.000 nederlandstaligen in de Waalse ge
meenten, minder dan 6000 franstaligen in de Vlaamse! 
De met een sterretje gemerkte gemeenten wil Lefèvre 
thans kort en goed laten opslorpen door de Brusselse 
olievlek ! 
Geen enkele Waalse gemeente wordt in het nieuwe 
plan Lefèvre genoemd. Er zijn in Terhulpen nochtans 
meer Nederlandssprekenden dan er Franssprekenden 
zijn in een der zes Vlaamse gemeenten. 
Het is de zoveelste, ditmaal de meeste onbeschaamde, 
imperialistische greep naar Vlaams-Brabant. 

Het is onaanvaardbaar en zal Vlaams verzet tot het 
uiterste uitlokken. 
De eerste blijk van dit verzet : morgen zondag, 
Landdag in het meer dan ooit bedreigde Wemmei. 

De zomer is aangebroken, weldra lokt de vakantie. 
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Geest van 

verdraagzaam

heid? 

Pravda 

Was het de invloed van de Gods-
•rede van Theo licfèvre of de at
mosfeer rond de dood van de Paus 
der Verdraagzaamheid Johannes 
XXIII? 

In elk geval, we kregen deze 
w e ^ een reeks artikela in de pers 
die een toenadering betekenden op 
heel wat fronten. Het meest op
hefmakende sloeg het Pinkster
vuur wel in op de redaktie van 
Volksgazet, waar de dag na Sink-
Ben een prachtig hoofdartikel ver
scheen over Amnestie voor de al 
te zwaar repreasiegetroffenen. 

In sonunige Brusselse middens is 
« de verstoktheid des harten » ech
ter groter dan ooit, getuige de bij
drage uit het blad Pan. 

Ondertussen wachtte men vol 
npanning op het plan dat de apos
tel Theo in zijn cenakel heeft uit
gebroed. 

Uit de lange reeks reakties op 
de dood van Paus Joannes kunnen 
wij er slechts enkele citeren. In de 
hele wereldpers was een zelden 
geziene eenklank te bespeuren. 

LE FIGARO 

Dit Parijse rechtse blad beklem
toont het morele gezag dat de 
Paus over de hele wereld had 
•erworven. 

« Van het Westen tot het Oos
ten, van de konservatleve tot de 
kommunlstiache kringen Ig de 
toetreding tot de beginselen die 
door Joiiannea XXIII met kracht 
onderstreept waren, een. feit ge
worden. Nooit is men getuige ge
weest van een zo grote eensgezind
heid. Wanneer men bedenkt dat 
deze Is tot stand gekomen onder 
de regels van d© kollektieve mo
raal en dat deze moraaa door de 
paus werd geformuleerd, hoe toa 
men dan niet opnieuw hoop krij
gen wat betreft de toekomst van 
de beschaving? » 

7% 
l«v«r<|OBding 
ep bypothatk. 
VoniMii van 
pKtoonlijlc M 
getoond door 

SELEGGINe van lat-
au geldmiddelen op 
fermijn; Interessanto 
mogelijkheden ma t 
100 % waarborg. Ren-

tot 7 % •« iaars. Ook 
Waar U ooic woont, aHe 
baleggmgeA wordqix U 
zonder verpliclttïng aan» 
een erkend fid van het 

VLAAMS 
FINANCIERINGSKOMITEE 

303, Int Centrum Rogier, BRUSSEL 
Mu. discretie gegarandeerd op erewaord 

Het Sovjetrussische partijor
gaan week niet af van die inter
nationale lof. 

« Het was werkelijk een paus 
die zijns gelijke niet had onder 
zijn voorgangers. Van boerenaf
komst zijnde, had hij gans zijn 
leven door een zeer realistische 
kijk op de hoofdproblemen van de 
wereldpolitiek, en, wat het voor
naamste is, hij was een overtuigd 
voorstander van de vrede onder al
le volkeren, omdat hij begreep 
welke verschrikkelijke gevolgen 
een kernoorlog voor de mensheid 
zou meebrengen. » 

Standaard 
In een bijdrage onder de titel 

a De revolutie van Joannes 23 », 
legde Pater Wildiers er de nadruk 
op hoe de Paus had ingezien dat 
de Kerk niet gediend wordt door 
een al te gauw aanleunen bij de 
politiek van bepaalde groepen. 

« Paus Joannes had over deze 
duigen klaarblijkelijk een totaal 
verschillende opvatting. Naar zijn 
mening mocht de kerk zich aan 
geen enkele wereldse macht en 
aan geen enkel ekonomisch of po
litiek systeem binden. Zij diende 
zich boven de poitieke en ideolo
gische tegenstellingen te verhef
fen en zich juist in te spannen om 
de tegenstellingen te overbruggen 
en een toenadering tot stand te 
brengen. 

Vanzelfsprekend is deze omwen
teling niet bij allen even welkom 
geweest. Zij die gewoon waren in 
de kerk een bondgenoot te zien 
voor hun politiek, voelden zich 
verraden en hebban liun ontgoo 
oheltng en kritiek duidelijk laten 
horen. Bij nader toezien zal ech
ter blijken dat deze houding niet 
alleen meer in overeenstemming 
ia met de geest van het kristen-
dom, maar dat zij ook een zegen 
kaji betekenen voor de hele mens
heid In haar streven naar recht
vaardigheid en naar vrede. 

Het Volk: 
Gaf beschouwingen bij het ini

tiatief van de groep « Eenheid » 
waarin gelovigen en vrijzinnigen 
trachten overeen te komen in pro
blemen die eenieder bekonmieren 
moeten. Schildwacht schrijft : 

« Men moet steeds leven met 
andersdenkenden in eenzelfde 
wereld en eenzelfde tijd! En dat 
samenleven vereist onvermijdelijk 
samensprEiak en vergelijk. 

Hoezeer we van opvatting mo
gen verschillen onder mensen, toch 
zijn we allen mensen en ex is on-
dra* ons een solidariteit die zich 
opdringt alleen maar omdat we 
leden zUn van dezelfde mensheid 
en dus ons gemeenschappeijk te 
verdedigen hebben tegen dezelfde 
natuurgegeven vijanden die zijn 
de rampen, de ziekten, de stoffe
lijke en intellectuele behoeften. 

Het is op deze plicht van men
selijke solidariteit boven alle me-
ningsverschilen heen dat Paus 
Joannes XXIII zo treffend de 
aandacht van de christenheid en 
de wereld heeft gevestigd in zijn 
encycliek « Pacem in Terris ». 

VOORUIT 
Deed ook al mee aan die good-

will-golf. En berispte streng de 
Socialistische jongeren die niet 
waren gaan tuinifeesten in tiaken. 

« Hlens te meer hebben de so
cialistische studenten bewezen, 
dat sectarisme belet politiek klaar 
te zien. 

Zij die zich zo gemakkelijk la
ten maneuvreren door de kommu-
nisten en de Volksunie weigerden 
de mogelijkheid op een dialoog. 

Wij willen nog het nodige ge
duld ophalen om hen duidelijk te 
maken hoe jonge sociaistische ar
beiders tegenover het tuinfeest 
staan : in een demokratisch land 
weigert een jonge socialist nooit 
de dialoog. » 

dan misdadigers van gemeen 
recht. 

Er zijn mensen die als Vlaams-
nationale militanten altijd voor 
idealen hebben gestreden en die 
het verlies van him kiesrecht bv. 
als een persoonlijke smaad be
schouwen, die hen zwaarder treft 
dan boeten of gevang. 

Er zijn jonge mensen, die bij 
een eerste kennismaking met het 
gerecht zodanig werden behandeüd, 
dat zij gevaar lopen voor de rest 
van hun leven met een haatgeoel 
jegens de maatschappij rond te 
lopen. 

Wanneer morgen het bericht 
komt dat de straffen zijn uitge
wist, zal het als een vuur je door 
de Vlaamse middens gaan en 
daar veel wrok, verbittering en 
misverstand wegnemen. 

De bladzijde zal dan definitief 
kunnen omgekeerd worden, In het 
besef dat deze kwijtschelding in 
werkelijkheid rechtsherstel bete
kent. » 

Natuurlijk hadt ge weeral be
grepen dat het hier over de sta
kers van 60 gaat. Te vervangen : 

m - spiegel 

JUDEN RAUS 
' (BERLIJN 1938) 

PAS D'AMOUR AVEC LES 
FL.A-FLAMANDES 

(BRUSSEL 1 9 6 3 ZIE PAN) 

De jongeren moeten de dialoog 
aangaan. Altijd? Het is echter nog 
niet EO kuig dat Volksgazet Yema 
uitkafferde omdat hij kwam diar-
logeren bij de Volksunie te Ant-
weri»en. 

VOLKSGAZE^ 

Verdient werkelijk de meeste 
lof. Voc* het eerst sinds de oor
log begrijpt het, hoe zwaar de re
pressie gewogen heeft voor de tal
loze) die omwille van hun over-
uiging werden getroffen. 

Jos Van Eynde vraagt dan ook 
kordaat amnestie. 

« D e amnestiebelofte stond in 
de regeringsverklaring. Men heeft 
voldoende tijd gehad om zich voor 
te bereiden op haar inlossing. 

Er zijn goede mensen, overtuig
de Vlamingen en naionailisten 
die diep gekrenkt werden door 
onrechtvaaxdige «a overdreven 
vonnissen die tegen hen weaxlen 
uitgesproken en waardoor zij dik
wijls zwaarder werden getroffen 

Vlaams - nationale, .jpf Vtaamsc, 
door socialistiscbek 

Met vurige tonge krijgt men Jos 
Van Eynde niet van zijn verstokt 
1944-paard. 

Die Weltwoche 
Dit Zwitsers neutraal blad geeft 

beschouwingen ovcp België. 
c Der kranker Mann Europas ». 

Zo ver is het gekomen met het 
heilig land der vaderen, het wordt 
in navolging van Turkije in de 
19de eeuw « De zieke man > ge
noemd. Met de mentaliteit van 
dat manneke uit La Demière Heu-
re niet te verwonderen (zie hier
onder). 

Pan 

G.BERGERS 

I Zocht voor U uit : 

De schoonste 
herenregenmantels 

de beste 
herenconfektle 

en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
In alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint JansvUct 19 
(KleftM tmme^t 
Aatweryea 
TEL. ss.n.« 

SteU vast dat men zich tegen 
de Vlamingen nog alles mag ver
oorloven. 

Het ontdekte volgende c( Petite 
annonce » In La Demière Heure. 

« Gescheiden man van 39 Jaar 
zoekt met oog op een gelukkig hu
welijk kennismaking met een 
vrouw van 25 tot 45 jaar, zonder 
kinderen, beminnelijk en begrij
pend. Ongehuwd, gescheiden of 
weduw. 

Belangrijk ; Vlaamse vrouwen 
dienen zich te onthouden. » 

Pan vraagt zich af wat er zou 
geschieden, indien er had gestaan: 
« Jodinnen niet gewenst ». De we
reldpers stond op zijn kop. Pan 
voegt er sarkastisch aan toe. « Het 
is niet omdat men preuts is, maar 
de plaats van Flamandes is niet 
in het bed van achtbare lieden ». 

De Standaard 
Geeft kommentaar bij de nieuw

ste theo-logische pogingen van 
Levèfre. 

« Intussen heeft Theo Lefèvre 
verder gewerkt aan zijn taalk(Mn-
promis. Hij zet er alles op om ae&c 
spoedig een beslissing af te dwin
gen •- voor het einde van de vol
gende week zal het hele land dui
delijk weten, wat hij voorstelt en 
zal eenieder zijn verantwoordelijk
heid moeten nemen. Theo heeft 
met vele tegenkantingen af te re
kenen : tot zelfs in de schoot van 
de regering werd dezer dagen over 
ontslag gesproken. Maar hoe men 
het ook draait of keert : verder 
schipperen, verder uitstel zijn on
mogelijk. De premier levert een 
koers tegen het uturwerk : slaagt 
hij er deze keer niet in een afe-
koord te bereiken, dan zou er heet-
wat kimnen springen. Die angst 
voor het avontuiu- speelt In de 
kaart van de gematigden. 

Maar ook wanneer de partijen 
het eens worden over de taalont-
werpen, zal dat andere blijven : 
het groeiend verlangen van steeds 
meer Walen om door te drijven 
tot aan het federalisme De moDr 
nen van André Genot, vinden nu 
ook l)ondgenoten bij de Leuvense 
hoogleraren en het kristelijk syn-
dikalisme. 

Wij staan nog niet aan het ein
de van de moeilijkheden. » 

Walter Li^yten. 

BELANGRIJKE 
BUITENLANDSE FIRMA. 

Vraagt zeer dringend reizi
ger of depothouder voor de 
kust voor het bezoeken van 
bakkers, banketbakkers. 
Allerhande grondstoffen 
gesteund door publiciteit. 
Hoge standing, goede be
talingsvoorwaarden. Voor
keur aan gewezen banket
bakker. Schrijven kant. bl. 

Agenten gevr. vr. verkoop 
Kasbons. Interessante bi j -
verd. schr. met curr. vit. 
naar kantoor blad. 

Laat uw GELD OPBREN
GEN. Beleg uw geld aan 
8%. Volledige waarborg. 
Talrijke referenties in 
gans het land. Alle inlich
tingen kantoor blad, PLK 

- 0,50 F BELLEGEM - 0,50 F DEURNE - 0,50 F 
H 
D 
O 
X 
en 
O 
H 

BENZINE - STATION BECO 
Kortel ings ook voor U 

kwali tei tsbenzine tegen 

verminderde prijzen 

GARAGE DESENDER 
Brugsesteenweg 21 
TORHOUT 

STATION UYTGEERTS 
Berlaarbaanll9 
ONZE LIEVE VROUW WAVER 

LOVDUOEL - ^10 F - BRUSSEL • 0,50 F 

ö 
pi 
S3 
CO 
73 
> 

O 

s 
Tl 

5 
Ti 

§ 

o 
S 
11 



il2 
DE VOLKSUNIi 

'IEDER Zlj:^ WAARHEID... MET ! 
Waarsehijnlijk voor de aller

laatste heer in de geschiedenis van 
de Vlaamse TV, hebben we vorige 
week donderdag een aflevering ;/e-
hregen van u-at nog altijd doodern-
slig « Ieder zijn waarheid » wordt 
genoemd,, maar dit in jeile reeds 
lang niet meer is. Tindemans, 
Celdera en Grooljans zijn dus nog 
maar eens zonder de Volksunie 
rond een lajel gaan alien (letter
lijk deze maal) om te trachlen :o-
tvel de tegenstrever als de kijker 
ïn de luren te leggen We Iwijfelrn 
er aan gf ze daar donderdagavond 
in geslaagd zijn. Maar kom. dal is 
eigenlijk ome zaak niet... 

Eigenaardig was wel dal ze terug 
hvn opstelling veranderd hadden, 
wal dan voor gevolg had dal ze 
feitelijk een beetje ie dicht bij 
elkaaj taten om het tot een echt 
debat te laten komen Oj moest 
deze opstelling, waarvan ze vroe
ger al eens terug gekomen zijn, 
misschien alleen maar dienen om 
de kiiiier de indruk te doen -krij
gen dal een vierde gesprekspartner 
er nu toch echl niet meer bij lion? 
In elk geval, icie zich op die 
manier in de doekjes liet doen 
moest wet heel naïef zijn ! 

Over hel debat als dusdawg 
hebben we maar zeer weinig ie. 
zeggen. Grootjans toonde zich 
andermaal de sterkste (zou een 
sporl-rcnorier schrijven). Hij was 

de enige die tijdens het debat niet 
een of andere kategorie mensen 
tegen de schenen stampte. Indien 
hel waar is dat politiek moet om
schreven worden als « de kunst 
om in de gunst v,an de kiezer te 
komen », dan liebben Gelders en 
Tindemans dil spelletje terug eens 
verloren I 

En over een dehnt gesproken, 
heeft de lezer ook gemerkt dal <te 
laatste tijd de inleidingen van de 
drie sprekers steeds langer worden 
en hei eigenlijk debat steeds maar 
korter ? Hoe zit dat dan eigenlijk? 
Vioeger waren ze tegen een debal 
met vier. Zonden ze nu blijlibaar 
ook al tegen een debat zondei meer 
zijn ? 

lloe dun ook, dal onsportief 
gedoe brengt ons aardig wal sim-
patizanten op. En over de rest 
wordt tnlei nog wel eens verder 
gepraat Mi.':!--chien nog sneller dan 
dl lieren vnitairen wel kuntien of 
durven denticn I 

W.iT DOE JU HIER ? 

Kris Rel? was de regisseui van 
de Ilali.aans.e keaiedie van Aide de 
Benedetii die wij vorige iveek op 
ons scherm hebben gekregen. 
Voor we de minder goede kanten 
van de hier bedoelde drie bedrij
ven gaan betichten, wensen we 'Ie 
regisseur in de (papieren) bloe
metjes te zetten voor zijn voortref
felijk werk. Snmen met Paul 
Dvgueldre (dekor-bouwer) had hij 
ervoor gezorgd dat de kamera een 
goede kans kreeg en er niet alleen 
veel beweging in het spel zat, 
maar ook dat er veel beweging in 
zitten kón. Alhoewel het dekor 
tamelijk toneel-matig opgebouivd 
stond, kregen we toch nooit de 
indruk dal de kamera of de spelers 
in enige mate in hun beweging 
geremd werden. Daar was in elk 
geval voor gezorgd. 
Wat er dan eigenlijk aan hel sluk 
(.//, , /(/ >iii^ ? Het is moeilijk te. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 
1100 tot 11.40 : Uitzending van een 
H. Mis — 15.15 : Handbal : Finale 
om de iste en de 2de plaats in de 
wereldkampioenschappen veldhand-
bal (Eurovisie : overname van de 
Zwitserse televisie - SRG) — 16.30: 
Ronde van Italië : laatste rit : 
Brescia-Milaan (Eurovisie : overna
me van de Italiaanse televisie -
BAD — 17.15 tot 17.35 : Klein, 
klein, kleuterke — 18.35 : Voetbal
lend de wereld rond : filmreportage 
— 20.00 : TV-nleuw3 — 20 20 ; Pro 
en centra : een ontspanninsspro-
gramma — 21.15 : Sportweekend : 
sportaktualiteiten In woord en 
beeld — 21.46 : Het 87e poUtiedis-
trlot ; Een kogel voor Katie : TV-
feulUeton (3e afl.) — 22.35 : Twee
de nieuwsuitzending 

P MAANDAG 
19.30 : Zoeklichit op de kulturele 
aktualitelt — 19.45 : Openbaar 
kunstbezit : Kwinten Metsijs (1466-
1530) — 19.56 : De Weerman — 
*).00 : TV-nieUws — 20.20 : Pano
rama — 20.60 : Speelfilm ; De 
grote afpersing : psychologische 
film van Alexander Mackendrick 
xnet Tony Curtis. Burt Lancaster 
en Susan Harrison (Engelse versie 
met tweetalige onderschriften -
TOOT volwassenen) — 22.30 : Me-
Bium : Toneel — 22 50 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

satirische komedie van Mare Allé-
gret met Pierre Fresnay en Darry 
Cowl (Franse versie met Neder
landse onderschriften) — 21.45 : 
Ballet voor debutanten : het ABC 
van het ballet : de letter M — 
22.15 . : Tweerr rrmi""-" fr^nding. 

• DONDERDA^ 
19 30 : Tienerklanken — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Film, vroeger 
en nu : James Dean .Vierde in een 
reeks uitzendingen gewijd aan de 
geschiedenis van de film — 21.15 : 
Koningin Elisabethwedstrijd voor 
viool 1963 : galaconcert — 22.00 : 
Penelope : de uitzending voor da 
vrouw — 22 30 : Tweede nieuwsuit
zending 

• VRIJDAG 

DINSDAG 
ÏO.30 : Gastprogramma ^— 20.00 ; 
TV-nieuws — 20.20 : Hoe hij loog 
tegen haar echtgenoot : eenakter 
van George Bernard Shaw — 20.50; 
Folklore : Zigeuners te Les-Saintes-
Maries-de-la-Mer in Camargue — 
21.20 : Vergeet niet te lezen — 
aLM : Jazz-lmprovisaties door 
Buck Clavton and his All Stars — 
22.20 : Tweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
19.00 : Kom toch eens kijken — 
19 30 : Ripcord : « Top Secret » : 
TV-feuilleton (21e afl.) — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nleuws 
— 20.20 : Speelfilm : De pestkerels 

De charme van het chanson 
De viool wedstrijd Koningin Elisabeth heeft de 

vo'gorde der dingen in het hiisteriiedj es-programma 
aardig door ellcaar geschud. Als het lot en de regie 
van de radio ons gunstig gezind zijn, krijgen we «Nog 
een avond met Charles Aznavour» cp donderdag 13 
juni. zoals steeds te 22 uur 15 (BRT I ) . 

Lize Marke bekroond! 
Wat voor een bok de ex-muziekkampioenen wel 

geschoten hebben toen ze destijds, bij het slot van de 
Canzonissima - reeks. Jack Raymond met «waarom» 
naar het Londense Festival van het lichte Hed stuur
den, kwam vorige week nog eens ekstra tot uiting. Zo
als sommige lezers we"licht weten bekrornt de uitzen
ding van zender Keulen «Musik kennt keine Grenzen» 
om de vier weken een schlager. De luisteraars van de 
zenders Keulen, Monte Carlo, Lugano, Wenen, de 
Britse zender voor hun bezettingstroepen en onze ei
gen BRT. sturen daar voorkeurstemmen voor in. De 
laatste bekroonde : Lize Marke met « Luister naar de 
wind ». 

Het is ondertussen voor iedereen duidelijk gewor
den dat we te Londen een kans hebben gemist die we 
niet hoefden te missen. Het had volstaan Lize Marke 
over het Kanaal te sturen en we zouden een mooie 
plaats in de einduits'ag hebben gekregen. 

Meestal straft de domheid zichzelf. Spijtig ge
noeg werd deze maal iemand anders gestraft... 

zeggen. We hebben de hele duur 
van het stuk gewacht tol de aktie 
eigenlijk voor goed zou loskom.en, 
tot er een vM en ongedwongen 
spel zou ontslaan. We hebben 
echter vergeefs gewacht. Alleen 
weten we niet goed waaraan dit te 
wijlen ivus. liris Betz durven ive 
niet te best met de vinger ivijzen, 
omdat alle spelers (zelfs Yvonne 
Lex) goed speelden. Uileindelijk 
dacliten we dat de auleur voor deze 
onbehaaglijke indruk aansprakelijk 
moet zijn. De intrigue had inder
daad wel ival steviger l;unncn zijn, 
en de gecstigheden in de leksl 
waren niet om van te gieren. 

Een onderlioudende avond is het 
in elli geval geworden ,zodat we 
maar geen te lange jammerklacht 
gaan neertikken. Ten slotte is het 
BRT-toneel niet altijd zoveel wie
rook waard I 

W7i,\SOViy/lAfiD7G 
De doodstrijd van paus Johannes 

XXUl heeft jnist geteld 91 nur 
- 'ï.i.irr?, zo wislen de nicuivs-

dienslen van radio en televisie ons 
te vertellen. De minuten en de 
selsonden kregen we er nog niet 
bij, dat vonden zelfs de jongens 
van dienst een beetje te gortig. 
Maar de rest kregen we gedetail
leerd : om het uur polsslag, bloed
druk, temperatuur en nog een 
hele reeks andere gegevens, vlijtig 
de wereld ingestuurd door de 
persdient van het Vatikaan, luaar 
ze hoogstwaarschijnlijk van me
ning waren dat sterven een sport 
is en elke doodstrijd een rckord-
poging I Hel wereldrekord dood
strijd : 91 uur ê7 min. 15 sek. 
Wie doet beter ? 

Johannes XXHI is gestorven, 
omzwermd door de gieren van de 
wereldpers. De volgende paus 
sterft onder hel zoemende oog van 
de kamera's, aangegaapt door de 
hele wereld, let maar I Wat vroe
ger met zorg werd gevolgd, was 
nu objekt van spanning en sensa
tie. Waar vroeger de bezorgdheid 
steeds groter zou zijn geworden, 
steeg nu de spanning met het uur. 

TEX HUIZE V.iX... 
Het bezoek van Anjiie van Aver-

maet « Ten huize van » dr Marlens 
te Astene is een boeiende aflevering 
geworden in de reeks bezoeken 
aan Vlaamse prominente figuren. 
Want niet alleen is Annie van 
Avermaet een charmante en ver
standige bezoekster, ook de gast
heer kon met zijn taal overweg en 
had daarenboven wel een en ander 
te vertellen. 

Afu is hel een zeer spijtige zaak 
dat een uitzending als dit ubezoek» 
niet aan de Waalse TV kan aan
geboden worden Onze lieve Waal
se broeders zouden er misschien 
uil kunnen leren dat er ook Mcna-
piens bestaan, voor wie hel « sale 
flamin » min of meer aangepast 
zou zijn. We bedoelen : omwille 
van de standing, ivetenschappctijke 
en menselijke. 

Dr. Adriaen Marlens is een ge
lende figuur, zowel in de Vlaam
se medikale geschiedenis als in de 
historiek van de Vlaamse bewe
ging. Die beide facetten kwamen 
dinsdagavond voldoende tot hun 
recht. Zonder wrok tuerd er ge-
sprol^en over liet « politieke » 
verleden van de dokter, zonder 
scnsatie-zuclit kwam het weten
schappelijke verleden en heden 
cMn bod. Hel officiële België, dat 
zijn kunstenaars en geleerden naar 
het buitenland verbant en blijft 
verbannen, kwam er voor de 
zoveelste maal niet schitterend uit. 
Zeker niet toen Joos Florqain er 
nog even Servaes bijliaalde I 

Hel is een bezoek geworden 
waar het duo Annie van Aver
maet - Joos Ftorquin alle eer van 
haalde ! 

Jvb. 

19 30 : Gastprogramma — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws 
—20.20 : Spel van liefde en toeval 
een komedie van Marivaux (opge
nomen programma van de NTS/ 
NCRV) — 21.35 : Première : een 
programma met fllmnieuws en frag
menten ui t nieuwe films — 22.20 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 
15.46 : Sportreportage (Eurovisie : 
overname van de Franse televisie -
RTF) — 16.30 tot 17.30 : Het lucht
vaartsalon van Le Bourget (Euro
visie : overname van de Franse 
televisie - RTF) — 19.00 : Kom 
toch een» kijken — 18.30 : Reli
gieus programma — 20.00 : TV-
nieuws — 20.15 : Duits festival 
van het lichte lied : Rechtstreekse 
uitzending van de « Deutsche 
Schlagerfestspiele 1963 » u i t het 
Kurhaus te Baden-Baden met o.m. 
het gastprogramma van Mariene 
Dietrich (Eurovisie : overname van 
de Westduitse televisie - ARD) — 
21.45 : Echo — 22.15 : Dick Powell 
stelt voor : Een moordenaar in 
huis : TV-speelfilm (20e afl.) — 
23.05 : Tweede nieuwsuitzending — 
23.15 tot 23.30 : Autorennen : 
Rechtstreekse reportage van een 
doortocht in « De 24 uren van t « 
Mans » (Eurovisie : overname van 
de Franse televisie - RTF) . 

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

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

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

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 
Machineschr i j ven. 
EVENTUEEL BEGINNELING (E) 

Schrijven bureel van het blad onder letters L .F . 

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. 

HERMES 

SCHOOL 

54 Zuidlaan 
211 ML Lemonnierlaan 
TeL 11.00.33 

Brussel 
• 

Volledige sekretariaat-
kursus 
In twee Jaar. 

• 

Steno- en 
daktylografie 

in vier talen. 
Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels-
correspondentie 

De schoot waar Vlamineen 
zicb thuis voelen. 

Beter en voordeliger 

Bouwwerken W.A. Kunnen 

Boudewijnlaan 3 2 3 Wilrijk - Tel. 49 .87 .64 - 49.76.86 

Schutterhofstraat 19 An twerpen - Tel . 32 .92 .18 

Onderbergen 4 3 Gent - T c i (09 )25 .19 .23 
W A KUNNEN b i e * U WJna 5 .000 referentie» ! 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kon 

Bieden U : 3e voordeligst* en rijkste keuze 

vftn gronden ta VkianderMx, Brabant en Limburg. 

350 eigen arbeiders, specialisten' en teehnleheai 

om DMOi, deffeüjk ea g«edkoop te bovwen. 

Steeds TolgMis eigen opvatting en tot 80% finaneiërlng. 



DE VOLKSUNIE 

S Alle VMO-niannen worden op- ' 
! geroepen om deel uit te maken E 
• van de ordedienst op de a.s Z 
! landdag op 9 juni te Wemmei. ; 
! Ze moeten zich ten laatste om ; 
• 12 uur 'g middags aanmelden i 
: in de zaal Pax, Schoolstraat te ; 
: Wemmel-dorp (nabij de kerk) . : 
; Daar zullen verdere instructies * 
; gegeven worden. Bovendien ; 
S doen wij een oproep tot een ! 
• aanta l gelegenheidshelpers om i 
S zich ook voor de ordedienst 5 
S a.an te melden. ! 
• Het bijzonder karakter van on- l 
i ze aanwezigheid in de randge- ï 
S meente Wemmei moet ieder- ; 
• een er toe aanzetten die dag E 
; een beslist tuchtvolle houding ! 
S aan te nemen en de gegeven ; 
> richtlijnen stipt te volgen. E 

13 

WEMMEL 

» e VJM.O.-leiding. 

AALST 

He t arrondissement Aalst vormt 
een autokaravaan bij gelegenheid 
van de landdag. Wegwijzer : bij
eenkomst Aalst Hopmarkt ten 
laats te te 13 uur 30. 

Gezamenlijk vertrek vla Moor-
Bel, Baardegem, Hopwijk, Dixjes-
hout , Mei'chtera, Brussegem, Wem-
m e i 

ANTWERPEN 

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

Vertrek stipt te 13 uur. 
Zorg er dus vooi- tijdig op de ver-
Bamelplaats aanwezig te zijn. 

Bijkomende inlichtingen kunnen 
rerkregen worden op het arr se-
k re ta t i aa t : tel. 39.92.06. 

BEVEREN-WAAS 

Inschrijvingen voor autokar b i j : 
Braem André, Bisschop Triest-

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

28, te Beveren-Waas. 
Prijs voor heen- en terugreis : 

80 P. 
Vertrek : om 13 invc 15 op de 

Markt te Beveren-Waas. 

BRASSCHAAT 

Voor de autokar kunt u Inschrij
ven bij Roger Hermans, Holstraat 
35, Brasschaat, tel 5170.58. 

BRUGGE 

Voor de Brugse agglomeratie : 
vertrek te 13 uur langs de Koning 
Albertlaan ('t Zand) , Brugge. Prijs 
65 F per persoon. 

Voor de kuststreek : prijs 70 P 
per persoon. 

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

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

Vertrek te Heist : cmi 12 uur 30 
a a n he t tram-station. 

Vertrek te Knokke : om 13 uur 
a a n he t « Vlaams Huis » Blisa-
bethlaan 105. 

DEURNE 
Vertrek te Deurne Om 12 uur 30 

stipt op volgende plaatsen : 
Hoek Turnhoutsebaan en Frans 

Craeybeckxlaan (Sarma) . 
St. Rochuskerk. 
Hoek Boekenberglei er» Jozef 

Verbovenlel 
De prijs van de autobusi-eig be

draagt 45 F. 
Laatste inschrijvingen : 
De Ridder. Boterlaarbaan 333, 

Deume (Z). 

DIKSMÜIDE 

Inschrijvingen voor autokar a a n 
volgende adressen : 

Ir. A. Deganck, Wijnendalestraat 
21, Beerst. 

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

Jules Ha€zebaert, Ganzebekeveld-
straat , Adinkerke. 

Louis Mertens. Canadalaan, 
Nieuwpoort. 

Leo Vandeweghe, Wapenpleln 9. 
Oostende. 

Zwaenepoel, M, Pieter Bortler-
laan. Gistel. 

Maur. Dekeyzer, Engelsraat. 
Ichtegem. 

E. Lootens, Oostmeetstraat, Koe-
kelare. 

DENDERMONDE 

Verzameling autokaravaan Den-
dermonde - Markt te 11 uur. 

DENDERLEEUW 
De bus vertrekt te 13 uur aan 

het lokaal «e De Klok », alwaar U 
kunt inschrijven aan de prijs van 
40 P. Verder bij de bestuursleden. 

EREMBODEGEM-CENTRUM 
Per autobus naar de landdag : 

vertrek Dorp 13 uur; Barreel 13 
uur 45 

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

Prils : 35 F. 
Leden met eigen wagen kannen 

aansluiten op het Dorp. 

EKEREN 

De reiskosten bedragen • 45 F. 
Inschrijvmgen voor de bus op 

volgend adres : 
Piet Janssens. De Beuckelaer-

laan 7. 

EVERE 

Ter gelegenheid van de Landdag 
te Wemmei organiseert de Volks
unie-afdeling van Bvere een auto-
kat avaan. ledere autobezitter -
deelnemer neemt gi-atis leden en 
simpatisanten mede. Inschrijvin
gen : Th. Pauwcis, Haa«htssesteen-
weg n r 1176. Evere. 

GENT 
De Vlaamse Vriendenkring Gent 

en de V.M.O. Gent bieden aan hun 
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 voor zxMidag 
h u n deelneming aan de reis in het 
lokaal Rubenshof op te geven. 

HALLE 

Reisweg : s t . Pieters Leeuw -
Pepingen - Beert - Haüle - Buizin
gen - Dworp. 

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 leem 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 h i e r n a a s t 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 l ech t s 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 g a n s h e t grondgeWed 
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 tgaven 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 e e n r a n d g e m e e n t e v a n B r u s s e l e n i n 
d e r a n d g e m e e n t e n i s e r v e e l d a t d e b e w u s t e V l a m i n 
g e n e r l i e v e r n i e t z o u d e n z i e n : f r a n s t a l i g e o p s c h r i f 
t e n e n d e r g e l i j k e . 

De L a n d d a g is e c h t e r e e n b e t o g i n g V O O R d e r a n d 
g e m e e n t e n e n n i e t e r T E G E N . O p 9 j u n i z a l g e e n e n 
k e l e L a n d d a g d e e l n e m e r z i c h l a t e n p r o v o k e r e n d o o r 
b e p a a l d e a s p e k t e n of b e p a a l d e i n w o n e r s v a n W e m m e i . 
A l l e e n v o l m a a k t e o r d e e n e e n i n z i j n k a l m t e o v e r t u i 
g e n d o p t r e d e n , k o m t u i t e i n d e l i j k d e z a a k d e r r a n d 
g e m e e n t e n t e n g o e d e . 

• 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 . 

Prijs 50 P. 
Vertrek : 13 uur. 
Inschrijving en in:ichtingen • 

Bigaré Albert, 37 Albertstraat. 
Halle. Tel. 56 67.26. 

HAMONT-NEERPELT 
Een autobus wordt ingelegd naar 

de landdag vertrekkend vanuit 
Hamont over Neerpelt-Overpelt-
Lommel-Lec^)oldsburg. 

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

HEKELGEM 
Uurregeling bus : Teralfene : 

kerk 13 uur 15 — Kapel 13 uur 20. 
Hekelgem : lokaal Cambridge 13 
uur 30. Essene : Caudenberg 13 
uiu- 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 Poperlnge 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 naa r 

de landdag kan zich wenden tot 
de bestuursleden. De prijs be
draagt 90 F. 

KALLO 
Inschrijven bij de leden van he t 

bestuur. 
Autobusreis heen en terug : 50 

F. 
Vertrek : te 13 uui aan Kafé 

Scaldis, Fabriekstraat 45, Kallo. 

LEDE 
Vanuit Lede trekt op zondag 9 

juni een auto-karavaan naar de 
Landdag te Wenimel. '3e msohrij-
vingsprijs vverd vastgtoicld op ?,0 
F per persoon Veurek : voorlopig 
te half twee 

Inschrijvmgen : lokaal < Rel-
naer t » en bij de bestuursleden. 

LIEDEKERKE 

Zondag 9 juni, naa r de landdag 
te Wemmei. met autokar. Inschri j
ven in het lokaal of bij de be
stuursleden. 

Vertrek te 13 uur aan he t lo
kaal : Oppersta-aat. 

LIMBURG 

Morgen, zondag 9 juni, moe-ten 
we beslist naa r de landdag te 
Wemmel. Wie nog niet heeft In
geschreven kan nog eens even te
lefoneren naar T. Ing. Renaa t 
Vanheusden tel. 253.88 te Hasselt. 

Misschien is nog wea een plaats-
je m een der autobussen. 

Reisweg der autobussen : lijn 
1 : Maaseik veitrek te 11 uur be
gin Kon. Albertlaan - Neeroeteren 
kerk 11 uur 15 - Bree, <5pitter-
poort 11 uur 30 - Peer Stadliuia 11 
urn- 45 - Meeuwen kruispunt 11 
uur 55 - Helchterf-n kruispunt 12 
uur 10 - Heusden k.frkplein 12 uur 
20 - Kiersel kruispunt 12 uur 25 -
Beringen Markt 12 Uur 35 - Diest 
Leuvensepoort 32 uur 50. 

Lijn 2 : Lanaken vertrek te 11 
uur 30 - Genk ke ikpl«n 11 uur 45 
- Hasselt Luikei poort 12 uur 05 -
Km-ingen huis Debruen 12 uur 15 
- Kermt kerk 12 uur 30 - Herk de 
stad markt 12 uur ' 30 - Halen 
markt 12 uur 40 - Dieat Leuven
sepoort 12 uur 50 

Andere bussen ' P pi ivaat auto"s 
kunnen evcntueei hier ^aiL-^liuling 
nemen. 

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

Ludo Sels, Muggenberg 23, Duf
fel. 

Stevens, Molenstraat 16, Duffet 

Klein Brabant. 
Aulokaravaan : InUchtingen : 

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

Willebroek. 
Autobus wordt ingelegd : inlich

tingen ; Heyvaert. steenweg op 
Boom. 56. 

R Desmedt, Oapt Trlppstraat 
53, Lode Verstrepen, Jos Wauters-
s t raa t 102. 

MEULEBEKE-TIELT 

Morgen zondag, 9 jnl zijn alle 
V.U.-vnenden om 12 uur 20 stipt 
op de Goethalsplaats om mee te 
rijden met de arrondissementele 
autokaravaan n a a r onze landdag 
te Wemmel. Er is plaata voor ie-
dei-een. 

MOLENBEEK 

Naa j jaarijkse traditie wordt 'de 
nachtdienst waargenomen door 
he t kanton Molenbeek. 

De ploeg komt samen zaterdag 
om 7 uur 30 aan de Magdalena 
kerk (markt) te Je t te . 

Diegenen die niet mee kunnen 
worden vei-zocht zich in de ploeg 
ordedienst in te schakelen. Bijeen
komst 9 jun i ten laatste om 12 
uur m de zaal Pax, Wönme l dorp. 

D« meisjes worden verzocht zich 
's avonds in te zetten voor het op-
«üenen bij he t bal. 

Zich aanmelden bij de h r Van-
deohoutte. 

MERKSEIH 

De prijs voor de reis per auto
car is 40 F. Inschi'ijven in 
het lokaal Tijl of <^ het sekreta-
r laa t Em. Lemineurstraat 33, tel, 
45.57.77. 

OUDENAARDE 

Vertrek te 12 uur 4:- stipt op de 
Markt. Inschrijvingen worden 
ten laats te nog verwacht bij de 
bestuursleden van het arrondisse
men t Of van de afdeling Oude
naarde. 
Inlichtingen desbetreffend zijn te 
bekomen bij Gles Eeckaudt Bul-
kendreef 36. Oudenaarde, tel. 
055-313.49. 

STEKENE 

Een autobus wordt ingelegd aan 
de prijs van 50 P heen en terug. 

Vertrek : t« S t ^ e n e op de 
M a A t te 18 uur «n aansluiting 
met de overige deelnemers vaa he t 
Waasland te s Sint-Nlklaas a m 13 
mir 30. i ' 

(LINKEROEVER - BURCHT • 
ZWUNDRECHT) 

Onze drie afdelingen zullen ate 
volgt bijeenkomen : 

Voor Linkeroever : 12 uur 15 aan 
de voetgangerstunnel. 

Bucht en Zwijndrecht : 12 uur 
30 aan de kerk te Burcht 

Linkeroever zal Burcht vervoe-
gen te 12 uur 30. 

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

StNT-NIKLAAS 

Een autobus wordt ingelegd VOOT 
diegene die niet over een eigen 
voertuig beschikken. 

Inschrijven bij : 
Albert Aendenboom, Kazernestr. 

79, St. Niklaas. 
Lode Buerman, Mercatorstraat 

185, St. Niklaas. 
Hugo Pieters. Minderbroeders. 

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

St. Niklaas. 
Leo Verbeke, Kleibeke 121 S t 

Niklaas. ^ 

60^p^^ autobus heen en terug l 

Vertrek : te 13 uur 30 op de Gro-
te Markt te Sint-Niklaas. 

N_B. : De andere afdelmgen van 
het arrondissement komen even
eens s a m a i op de Grote Markt te 
Sint-Niklaas. 

Alle leden en sympathisanten 
van het Waasland kunnen zich 
aansluiten of inschrijven bij een 
van de dichst bijgelegen afdeli». 
gen. 

WETTEREN 

Een speciale autobus wordt door 
ons nog ingelegd. De prijs bedraagt 
50 P. Men kan zich nu nog la-
ten inschi-ijven bij de bestuurs
leden of la het Vlaams Huls. Het 
uur van vertrek zal later medeg©. 
deeld worden. 

WESTKUST 
(Oostende tot Koksijde). 

Uurrooster : De aangegeven 
luen zijn de uren van vertrek. Er 
wordt niet gewacht. Ieder deelne-
mer zorge ervoor tijdig aanwezig 
te zijn. Waar de plaats van samen. 
kom.st niet is aangegeven, zich 
wenden tot de plaatselijke organl-
satielelder. 

Koksijde : 9 uiu-. 
Oostduinkerke (Polderstraat 91)5 

9 uur 10. 
Nieuwpooit-Markt : 9 uur 29. 
Westende - Kerk : 9 uur 30. 
Westende - Kerkje : 9 uur 35. 
Middelkerke-Kerk : 9 uur 45. 
Oostende - Derbylaan : 10 uiw 
Oostende - Klein Pari js : 10 wi 

M. 
Gistel - Markt : 10 uur 40. 

ZOTTEGEM 
Zondag 9 juni, naa r de landdag 

te Wemmei, met autokar. Ingchrij-
• ^ in het S t Jorlstaof <tf btj de 
bestuursleden. 

LANDDAGTERREIN 

LtUVbN 

Van uit Lcuvcn vciatKken a u » , 
tooars op de Oude fttsirkt. Schrijf! 
nu nog in bij uw bestuursleden' 
of in ons lokaal Onstal, Parijs-
s t raat 12 

Rei.skosten : 55 F 

AKK. MECHELEN . < 

Mechelen : auiobassen" t fgon'JSP 
in te schrijven on H Ke'dernians, 
Aambeeldstraat 23, Café Opsin-
joorke - Nieuwwerk, O. Tlenard -
Hovenierstraat 24. 

Lier, Berlaar. Nijlen, Kessel, 
Konmgshooikt ; autobussen met 
geleid bezoek aan hét Brusselse 
stadhuis. 

De prijs schommelt omstreeks 
40 P in te schrijven MJ : 

Walter Luyten, Legrelleste-aat 
32, Berlaar. 

]A '=î K A 

1. Gemeentehuis Wemnïel - 2. Tramstation -
3. Landdagterrein - 4. Parkeerplaatsen. 

A. Limburg Stirumlaan (toegangsweg « alle richtingen >) 
D. Richting Strombeek-Meisse 

B. Richting Zellik - C Richting Merchtem -
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ANTWERPEN 

BRASSCHAAl 
De Vlaamse Vnenaenknng van 

Brasschaai nodigt u allen uit op 
naar Eerste Lentebal op zaterdag 
8 juni 1963 in de zaal Schutters-
hof, Bredabaan 236. Brasschaat-
Centrum 

BORGERHOtJT 

Onze volgende vergadering heeft 
plaats op maandag 10 Juni te 20 
uur 30 in ons lokaal « Nieuwe 
Carnot »• , , . 

Relmond Matthijssens bespreekt 
de algemene politieke toestand. 

En Prins Karel? 

Oj het waar is dat Pnns Karel 
novice ^ hij de paters Dominiha-
nen ? »öt weet niemand met 
zekerh-3i. 

W<É tedereen wél weet tn 
riaar Uren : dat het 8ste werk
jaar -mn de Nationale Bevlaggings-
ahli weer 'n suhses wordt. 

p q t - ^ W H 

««• 

MOBTSEL 
Gelukwensen. 

Het bestuur van de atdeUng 
Mortsel in naam van al de leden 
en simpatisanten, wenst de heer 
Wily Dupon en zijn vrouwtje veel 
geluk bi] de geboorte van hun 
dochtertje Karen (op 28 mei 
1963). 
Schaken. 

Het bestuur van de Viaamse 
Kring Mortsel deelt ons mee : in 
april U. werd overgegaan tot he t 
stichten van een schaakklb Een 
twintigtal leden, waaronder de ar
rondissementsvoorzitter Dr. Goe-
mans en de plaatselijke afdelings
voorzitter Rudi van Boven, schre
ven reeds in. 

De speeldagen werden bepaald 
op de tweede en de vierde dinsdag 
van de maand, m een volgend 
nummer meer inlichtingen. Zij die 
zich wensen in te schrijven kim-
nen dit doen in lokaal « Vlaams 
Huis Tijl » hoek Antwerpsestraat 
en Ar. Segerslei ook bij de sekre-
tar is van de klub de heer H. de 
Wever,Koralei 81 te MortseJ 

MECHELEN 
Op zondag 9 Juni f i e l s ^ t s t a p , 

naa r de landdag te WemmeL Ver
trek a a n ' t lokaal « Opslnjoorke » 
te 9 uur 30 (geen brommers) terug 
rond 22 uur. 

Alle fiatsers welkom. 
Op zaterdag 15 juni gezellig sa

menzijn In he t lokaal Opsinjooirke 
t e 20 uur ten voordele V J ^ J . 

Vlaamsvoelenden v a n ' h a r t e weJr-
kom. 

BRABANT 

K^ 
Op 9 jani a.s, wanneer U met 

duizenden naar de 

FEDERALE LANDDAG 

ie Wemmei vertreM, mag de 
Leeuwevlag op uw wagen niet 
onthrelten. Hebt U daarUj reeds 
gedacht aan de sterke hatoerxen 
vlag van 1,5 m x 1,5 m i S60 F f. 
Deze vlag is niét te groot « 
han handig op de motorkap wor
den gedrapeerd (en bij K thuis 
aan het raam). 

ETTERBEEK-SINT-JOOST 

De gelegenheid to t sociaal 
dienstbetoon, welke elke eerste 
maandag van de m a a n d te 19 uur 
30 voorzien fe In he t lokaeU c Maatt-
beek » Oudergemlaan 154 te Etter-
beö£, wordt in de m a a n d Jtml ge
houden op de tweede maandag 
(10 juni ) . 

GANSHOREN - KOEKELBERG 
Op 10 juni vergadering bij de 

heer De Brouwer. 
Alle propagandisten worden 

dringend uitgenodigd. 
ERPS-KWERPS-KOBTENBEBG 

De 1ste Volksunievergadering 
van verleden zaterdag Is op alle 
punten een meevaller geweeat. 

Op 78 toehoorders waren er 
minstens 50, die yoor he t eerst 
officieel kontakt namen me t de 
Volksunie. 

De spreker, de H. Van Over-
s t raeten heeft zich werkelijk over-
fa-ofïen. 

Het resul taat van de avond 
heeft ons werkelijk begeesterd. 
Als we zien hoe een paar mensen, 
n a vier weken volledige inzet van 
ai h u n krachten, dergelijk resul
t a a t samengesmeed hebben. 

Het debat n a de vergadering, 
waaraan deelnamen de Provinciale 
voorzitter, dr Ancieux, de Hr Pel
grims, en vooral Toon van Over-
s t iaeten met een B.S.P4eider en 
enkele begeesterende toehoorders, 
•was adembenemend en voorname
lijk opbouwend 

De vergadering liep noodge
dwongen ten einde rond 23 uur. 

Millen voor een meer dan hon-
derdkoppig publiek. Het was een 
werkelijk succes. Heden avond, 
zaterdag 8 Juni, te 20 uur spreekt 
dezelfde sympathieke pater in de 
gemeentezaal te Herderen over 
hetzelfde ondcrwei-p namelijk : 
« Vlaamse en sociale beweging in 
bijbelse belichting ». 

Deze bijeenkomst mag niemand 
missen. 

KERMT 
In het kanton Herk de Stad 

wordt hard gewerkt Haast elke 
gemeente heeft i-eeds een actieve 
werkgroep. Verleden week heelt 
de gemeente Kermt eveneens in
gehaakt en nog wel met een ste
vige groep van 10 personen AUe-
maal kranige Jonge mannen waar
van we heel veel verwachten De 
voorzitter Frans Werckx, opende 
de vergadering en heette de prov 
secr. Clem CJolemont zeer hai te-
lijk welkom. Daarna werd een uit
voerige bespreking gewijd aan de 
plaatselijke mogelijkheden en het 
t e volgen werkschema. A'le aan
wezigen hebben hun deel gevraagd 
in de te voeren werkzaamheden 
zodat We zeer zeker de gemeente 
Kermt binnen zeer korts tijd in 
de reeks van de volwaardige afde
lingen zullen kunnen rangschik
ken. 

LANAKEN 
I n he t gezin van ons bestuurs

lid OaJlens werd een zoontje gebo
ren da t Joris werd gedqppt Har
telijke gelukwensen vanwege alle 
afdeUngen en leden. 

ZELEM ^ ^ 
Met de vlijtige steun van de be-

sttaiTs'eden der afdelmg Halen is 
onze vriend Juul C!lfl«s bezig aan 
d« uitbouw van een afdeling te 
Zeiem. Regelmatig worden proef
nummers verzonden en nieuwe 
abonnementen gemaakt. Tijdens 
de voorbije week hebben enkele 
kontakten, plaats gehad tussen 
nieuwe pïaatseiSjk/» medewerkers 
en de prov. secretaris Clem Cole-
mont. 

O-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 
Op zondag 30 juni autocarreis 

naa r Antwerpen, om het 26ste V.N. 
Zangfeest mee te vieren. 

Inschrijving bij de bestuursle
den of in het lokaal De Klok 
Prijs der reis 60 F. Neem n u reeds 
uw ingangskaart aan tegen 30 F. 

We vertrekken aan het lokaal 
onmiddellijk n a de tweede mis, 
rond 8 uur 45. 

OUDENAARDE 

Zaterdag 15 juni komt de an-on-
dissementsraad bijeen. De raads
leden zullen overgaan tot de sta
tutaire verkiezing van het nieuw 
an-ondissementeel bestuur. 

ST GILLIS-D ENDERMOND E 

Leeuwenvlaggen, wol of katoen, 
voor venster of mast in alle prij
zen en maten te bekomen op het 
afdelingssekretariaat, Dijkstraat 
18 Grembergen. Tel. : 219.25. 

Op 11 juli massabevlagging met 
de Leeuwenvlag. 

Houdt 15 juni vrij voor de g'o-
te vo'ksvergadering die plaats vmdt 
te Dendermonde Bos Beiaai-d om 
20 uur stipt met T. Van Overstrae-
ten als spreker. 

WETTEREN 

Vo'ksvergadering. 
Op zaterdag 15 juni te 20 uur, 

openbare volksvergadering m de 
zaal Scala. Houdt die datum n u 
reeds vü j . En maakt van nu af 
aan propaganda bij vrienden en 
bekenden. 

Als iedereen, die vorige maal 
aanwezig was, een enkele sympa-
tizant meebrengt, wordt he t een 
reuzesucces Als feestredenaai-
treedt op volksvertegenwoordiger 
F ians Van der Eist of volksver
tegenwoordiger Daniel Deconinck. 
Verzekerde voorstelling van de 
füim van de tweede mars op Brus
sel. 

ZOTTEGEM 

Zondag 14 Juli, eerste grote U 
Juliprijs wielerwedstrijd voor lief
hebbers, mgericht door de Volks-
unie-Zottegem, onder de bevoegde 
leiding van Jullen üyterhaegen 

Vertrek te Zottegem, aankomst 
te Velzeke. 

Tot heden zijn reeds 7.000 F pri j
zen gewaarborgd. 

Teneinde het opzet nog grotere 
luister bij te zetten worden met 
dank alle giften, hetzij !n na tura 
of in geld, aanvaard. 

W-VLAANDEREN 

•-'.mmnmiiniimniiiiiiiinniiiiiniiiiiiiiiiniiiini"!"'"'»^^^ 
= ARRONDISSEMENT G E N l = 

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

Er is keuze : 
Wollen (bedrukte vlaggen): 

1.5 m X 1,5 m & S50 F 
S m X S m ü 600 F 

Wollen geborduurde vlaggen 
(in nylon tegen dezeljde prijs) : 

1 m X 1 m d. S75 F 
1,15 m X 1,5 m a 750 F 
1,45 m X S m ö. 850 F 
S m X S m a 1250 F 

Vraag 'n volledige prijslijst. 
Cok wimpels in vooraad. 

NATIONALE 
B E V L A G G I N G S A K T I E 
M alerslraat 133, St-Amandsherg -
Genl (voorheen Gewad 18, Gent). 

LIMBURG 
BREE 

Onder voorzitterschap van pro
vincieraadslid Joris Degraeve werd 
hier een eerste kontaktvergadering 
gehouden. Ook de alg. propagan
daleider Toon Van Overstraeten 
was aanwezig. 

HALEN 
I n gezelschap van Ir. Clem Cole-

mont heeft onze plaatselijke me
dewerker een belangrijk onder
houd gehad met enkele personen 
in deze gemeente. 

HASSELT 
De ooievaar is nog eens even 

langs gekomen bij ons hoofdbe
stuurslid Renaat Vanheusden, 
Weer bracht hij een meisje, het 
derde, met name Marleentje. 

Heel de VTJ-Limburg d e d t in uw 
vreugde en wenst uw mooi gesiin 
veel voorspoed! 
HERDEREN 

Veertien dagen geleden sprak 
Eerw. Pater Marcel Brauns te 

1 M^t Gentse autokaravaan naar de Landdag te WemmeL | 
1 Autobus 1 uur 30 aan de Roeland Inschrijven bij : = 
i Dekeyser G.. Onderbergen 57, Gent tel. 2 5 ^ 0 8 ^ 
= De Moor Jos. Hundeigemse stw 49. MereIbeke tel 52 70,11. | 
i V D Kerckhove, Brugstraat 1. Aalter, tel. 74.01.44 ^ 
1 Smet Nestor. Hoge weg 206, St. Amandsberg. | 
i Van Delsen, Hutsepotstraat, Zwijnaarde. ^ ^ _ , „ , „ . , . = 
S Vlaams Huis Roeland. Korte Kruisstr. 3, Gent, tel, 23.28.28. ^ 
1 Prijs 55 F. Terug over Wetteren (Vlaams Huis). ^ 
= 23 j u n t = 
1 Colportage afdeling Gent en V.M.O. | 
= Zondag 30 juni — Antwerpen. , „i „ j = 
1 Vlaams Nationaal Zangfeest. Autobussen worden Ingelegd | 
i in leder kanton van het arrondissement Gent-Eeslo. ^ 
= Donderdag 11 juli — Gent. ^ 
= Traditionele 11 juli viering. = 
H Zondag 18 augustus — Diksmuide. ^ 
= IJzerbedevaart. = 
= Zondag 1 september — De Voer. = 
I Toeristisch bezoek""aan de Voerstreek door de Volksimie | 
= Gent-Eeklo = 
= Zondag 29 sepember — Gent. ^ 
S Provinciale betoging. g 
= 5 October — Gent. = 
= Jaarlijks Volksunie bal. = 
= Zaal Roeland. Gent. = 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiinniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiNii"»"»""»'"""""'"'"''"'""^ 

BRUGGE (stad) 

Het afd.-bestuur vergaderde op 
3 juni 11.; de bestuursleden brach
ten verslag uit over de afwerking 
van de respektieve opdrachten. 
Er werd vastgesteld dat het aan
tal abonnementen van week tot 
week stijgt, ook de organisatie van 
de « vrijwilige bijd'-agen » wierp 
haa r eerste vruchten af De pogin
gen om meerdere personen bij de 
afdelingswerking te betrekken, 
schijnen rezultaal te boeken; de
ze inspanningen worden verder ge
zet. Wie zich voor de V.U.-werkmg 
binnen de stad Brugge verdienste
lijk wil maken wende zich, hefst 
schriftelijk, bij de afd.-sekretaris : 
dhr G. Cai-newal, Karel de Stou-
telaan 19, Brugge. 
Algemeen Vlaams Vakverbnod. 

Tijdens de voorbije sociale ver
kiezingen werd van meerdere zij
den de vraag gesteld of de werk
nemers dan hun geld moeten blij
ven vergooien aan de syndikaten 
die de Vlaamse zaak slechts lip-
I>endienst bewijzen I n dit verband 
laa t het Algemeen Vlaams Vakver-
bond opmerken da t he t zijn r an 
gen open stelt voor alwie de 
Vlaamse vakbeweging sterk wil 
maken. Inlichtingen en inschrij
ving bij : dhr Rob. De Laere, Ma
ria van Bourgondiëlaan 22, Brug
ge. 
Dienstbetoon. 

De verantwoordelijken voor he t 
sociaal dienstbetoon in he t arr . 
Brugge zullen binnen kort tot een 
bizondere vergade ' ing worden uit
genodigd; gevraagd wordt aan de
ze uitnodiging stipt gevolg te ge
ven. 

Inmiddels wordt e raan herin
nerd dat in he t arr. Brugge vol
gende zitdagen worden gehouden: 

Te Assebroek, iedere dinsdag 
van 20 tot 21 uur, Tuins t raa t n r 
6; 

Te Blankenberge, maan-, woens-
en vrijdag van 19 tot 19 uur 30, 
Groene s t raa t 45; 

Te Brugge, iedere zaterdag van 
11 uur 30 to t 12 uur, herberg 
« Vlissinghe », Blekersstraat 2; 

T e Knokke, iedere zaterdag van 
10 uur 30 tot 11 uur 30, « Vlaams 
Huis », Elisabethlaan; 

Te St. Andries, ledere zaterdag
voormiddag, Lange Molenstraat 
64; 

Te St. Kruis, op weekdag-avond, 
Vuurkruisenlaan 8; 

Te St. Michiels, elke eerste vri j
dag van de maand van 18 uur 30 
tot 19 uur 30, Rijselstraat 238. 
Steun de nieuwe St. Lutgardis-
parochie ! 

Op de avond van zaterdag 8 Ju
n i en zondag 9 juni vinden in de 
zaal Oostmeers 8, Brugge, enkele 
festiviteiten plaats bedoeld als 
steun aan E.H. Veixruysse, pastoor 
van de nieuwe St. Lutga'-dis-pa-
rochie te St. Kruis-Assebroek. De 
toegang tot deze feestavonden is 
gratis. 

MEULEBEKE-TIELT 
Zondag 30 juni om 8 uur op de 

Goethalsplaats vertrekt een auto
car — voor de Vlaamse Vrienden
kring — naar Antwerpen, zodat 
we allen kunnen deelnemen aan 
he t Vlaams Nationaal Zangfeest. 
Deelnamekosten : 115 F per per
soon, toegangskaart zangfeest in
begrepen. 
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Mathematisch 
Automatisch 

wordt bij iedere t'ranche 
van de 

NATIONALE 
LOTERIJ 

30 MILJOEN verdeeld over 
58.030 loten 

HET HOOG LOT 

5 MILJOEN! 
Trekking 

te CHIMAY 
maandag 17 juni 
Per Bieliet 100 F 
Per Tiende 11 F 



ANTWERPEN 

Provinciaal Komlfee Antwer
pen. 

Vooravond van het Zangfeest. 
Zaterdag, 29 juni 1963. 
Het Provinciaal Komitee Ant
werpen nodigt U uit op haar 
vijfde zomerbal op zaterdag 29 
juni 1963 zaal « Palladium », 
Offerandestraat 42, Antwei-pen. 
Dansorkest : «De Accordonas'». 
Inkom : 25 P. Deuren 19 uur 
30. Begin 20 uur. 

V.M.O. - ANTWERPEN 
Zaterdag 8 juni 1963 : massale 

werftocht doorheen de stad : Ant
werpen. Bijeenkomst te 14 uur 30 
aan het lokaal : «Nieuwe Camot», 
Carnotstraat. 

Niemand zal afwezig blijven! 

ANTWERPEN 

Anti-Franskiljonse mars op Mol, 
zondag 23 juni 1963. 

Richtlijnen aan alle afdelingen 
van het arrondissement : 

9 uur : verzamelen op de Plan-
tijn Moretuslei, ter hoogte van de 
Provinciestraat. Leeuwenvaandel 
en slogans op de wagens. 

9 uur 15 : vertrek in autokara
vaan richting autostrade. 

10 uur : aankomst op de grote 
markt te Geel. 

10 uur 15 : toespraak in open 
lucht door dhr. Karel Dillen. « Ze
telaanpassing ». 

10 Ufur 30 : gezamenlijk vertrek 
naar Meerhout - Olmen - Balen. 

11 uur : aankomst te Mol op het 
Rondplein (hier worden de wa
gens geparkeerd). 

11 uur 15 : betoging en optocht 
doorheen Mol. 

12 uur : openlucht - meeting op 
het Bandplein : 

Sprekers : 
Bert Hermans. 
Jo Belmans. 
Wim Jorissen. 
13 uur : einde van de betoging. 

Aanbevolen 
Huizen 
Vlaams' Huis 

« Cafe FALCON » 
Verbondstr. 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 » 
O.L.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 

Paul BEQUET 
Nassaustraat 6 Antwerpen 

V laams H u i s Breughel 
de Smet de Naeyerlaan, 141 
Blankenberge, T 050/41637 

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

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
Elisabeth!. 105 - T. 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie cDe Olifant» 
in het Vlaams Huls 

« PETER BENOIT » 
Frankr i jk le i 8 An twerpen 

Aandacht : na het middagmaal 
is er gelegenheid tot geleld beaoek 
aan de Abdij van Postel. 

Gelieve op voorhand afspraak te 
maken. TeJ. 39.92.06 of met Ver
bruggen Jos te Turnhout. 

Bezoek de Provinciale domeinen, 
Zilvesrmeer, gelegenheid tot boot
tocht, zwemmen, enz. 

Op 23 juni 1963 móet Ieder van 
u op post zijnl 

Maak propaganda van man tot 
man! 

BORGERHOÜT 
Het programma van de Herman 

van den Reeck - herdenking op 
zondag 16 juni 1963 voorziet : 

Te 8 uur 30 : een Zielemis in de 
St. Annakerk te Borgerhout (Goe-
dendagstr.) waar in 1920 de lijk-
dienst voor Herman werd opge
dragen. 

Z.E.P. dr. D. Sfcracke s.j. houdt 
de kanselrede. De tenor Pons Pee-
ters en het gemengd zangkoor 
« Sint Anna », onder leiding van 
dhr Albert Van Loock. zingen 
Vlaamse liederen. De oude vlag 
van « Klimop » houdt de erewacht 
naast het altaar De andere vlag
gen blijven achteraan m de kerk. 
Liefst geen rouwstrik aan de vlag
gen. 

Te 11 uur 30 : een bezinnigs-
stonde rondom het graf van Her
man Van den Beeck op de be
graafplaats « Schoonselhof » te 
Antwerpen met samenzang, solo
zang door Pons Peeters, een bloe
menhulde en een toespraak door 
dhr Jozef Van Overstraeten drs, 
algemeen voorzitter van V.T.B en 
V.A.B. 

Bij ongunstige weersomstandig
heden vindt de herdenking plaats 
in de ontvangsthal van de be
graafplaats. Het einde van de 
plechtigheid is voorzien rond 13 
uur. 

EKEREN 
Vlag-inhuldiging. 

Deze feestelijkheid vindt beslist 
plaats op zaterdag, 22 juni e.k. te 
20 uur in ons lokaal « De Bareei », 
Veltwijcklaan, naast het station.' 
Houdt deze avond vrij Het ge
detailleerd programma wordt 
eerstdaags bekend gemaakt. 

Ï 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. 

•J OVERLIJDEN 

BRABANT 

Voor uw modern interieur : 

EURO-DOMI 
Kruidtuinlaan 6, Brussel 

met : Geschenken-kelder 

LANDDAG! 
Op doorreis te Aalst een 
bezoek aan Vlaams Huis 

« D e Vr iendschap » 
Kerkstr. 9. (bij Gr. Markt) 

EVERE 
De nationalisten uit Groot-

Brussel worden vriendelijk uitge
nodigd aanwezig te ziJn op zondag 
16 juni te 10 uur stipt in het lo
kaal « Brasserie de la Limite », 
Wa'-ckiersstraat 10 te Evere. De al
gemene propagandaleider T. van 
Overstraeten en Walter Luyten 
spreken over « Zetelaanpassing 
nu ». 

GROOIJ^RUSSEL 
Door de werkgroep Groot-Brus

sel werd een ontwerp opgesteld 
met het doel de wet van 28 juni 
1932 op het gebruik der talen in 
de bestuurszaken van de gemeen
ten in de Brusselse agglomeratie 
te wijzigen. Tot nu toe werd alleen 
het Frans als bestuurstaal ge
bruikt. Het ontwerp werd opge
stuurd aan de burgemeesters van 
de Brusselse agglomeratie.' Tevens 
werd het publiek bekend gemaakt 
aan het agentschap Belga en aan 
de pers. 

De Vlaamse TV vermeldde deze 
aktie in de nieuwsberichten. 

Het ontwerp beoogt de gelijke 
behandeling van het Nederlands 
met het Frans zowei in de binnen
dienst van de gemeente als in de 
betrekking met andere besturen. 

HALLE-ESSENBEEK 
Op zondag 16 juni wordt ons 

blad verkocht in Essenbeek De 
propagandisten komen samen te 9 
uur achter de KVS of te 9 uur 45 
aan de kerk van Essenbeek Er 
wordt voo''al gerekend op deelne
mers uit de kantons Halle en Sint-
Kwintens-Lennik. 

SCHAARBEEK 
Zoals In de andere gemeenten 

van Groot-Brtissel wordt het ge
meentelijk Nederlandstalig onder
wijs ook m Schaarbeek stiefmoe
derlijk behandeld. Amper 3 % van 
de onderwijskredleten gaan er 
naar de ruim 50 % inwoners van 
Vlaamse oorsprong. De Vlamingen 
van Schaarbeek mogen er op re
kenen dat de Volksunie^fdeling 
van hun gemeente deze zaak van 
zeer nabij volgt. Als eerste tege
moetkoming wordt geelst dat vanaf 
volgend schooljaar meerdere scho
len onder eigen directie toeganke
lijk zijn voor Vlaamse kinderen 
over gans de eempente. 

VORST en SINT-GILLIS 
Op zaterdag, 15 Juni te 30 uur 

bedult de Vlaanise geaelschapa-

kring De Vriendschap zijn winter
seizoen met de voorstellmg van 4 
Zuid-Afrikaarise Films over land, 
volk, geschiedenis en toerisme in 
het land van Kruger en Jopie 
Pourie. Kommentaren in het Ne
derlands en het Afrikaans 

De voorsteUing yindt plaats in 
Die Ossewa. Bondgenotenstraat 307 
(aan Wielemansplein) te Vorst. 
Deelname in de kosten 15 F. 
Slechts 10 P voor leden. 

O-VLAANDEREN 

AALST 

Ziekenkas Flandria wettelijk er
kend. 

Alle Vlaams - Nationalisten uit 
het arrondissement sluiten onver
wijld aan bij htm ziekenkas Flan
dria. 

Inlichtingen : 
Erembodegem - Terjoden : Van 

den Braelle Des, Driehoekstraat 1 
Denderhoutem : De Coninck Re

mi Terlinden 49. 
Aalst : earlier Arseen, Dirk Mar-

tensstraat 76. Deze houdt te zij
nen huize een zitdag elke woens
dag en donderdag van 17 uiu- tot 
20 uur. 

Te Aalst overleed c^ 28 mei jl. 
na een pijnlijke ziekte de heer Ka-
miel Van Cauter, nijveraar oud-
strijder 1940, lid van V.O.S. 

De heer Van Cauter, die ge
vormd werd in de school van Van 
Severen, was een Vlaamsgezmde 
uit één stuk. Nooit we'd vergeefs 
Op h^n beroep gedaan : steeds 
heeft hij daadwerkelijk en mild 
de Vlaams - nationale initiatieven 
in het Aalsterse gesteund Hij voel
de zich speciaal verbonden met de 
volksjongens uit de propaganda-
ploegen, wier werking hij finan-
tieel mogelijk heeft gemaakt. De 
vrienden uit Terjoden waren tel-
kenjare te gast in de reusachtige 
fabriekshalle van de heer Van 
Cauter, waar het oudste en succes
rijkste Vlaams - nationaal feest 
van gans de streek plaats greep. 

In de heer Van Cauter verliezen 
We een goed vriend, een overtuigd 
medestrijder, een nijveraar die 
zijn .sociale plicht had begrepen. 
Zijn aandenken zal verder leven 
bij de overta^rijke vrienden die 
verleden zaterdag de begi-afenis 
bijwoonden en bij duizenden ande
ren. 

IN MEMORIAM 

Op 29 mei 1.1. vond, onder grote 
belangstelling, de begrafenis plaats 
van onze goede vriend PL Du-
quesne, vader van onze trouwe me
dewerkers Albert en Germaine. 

Door een afvaardiging werd aan 
de diep beproefde familie de inni
ge deelneming van de afd. Meche-
len van de Volksunie betuigd en 
een mooie bloemengarve neerge
legd op de kist van onze betreurde 
medestrijder. 

Onze afdeling was op die droe
ve plechtigheid goed vertegenwoor
digd. 

AALST 

Arr. kolportage. 

Zondag 16 Juni grote kolpor
tage te Geeraardsbergen : be
slissende stap naar de oprich
ting van een afdeling in deze 
stad. 
Bijeenkomst te Aalst aan lo
kaal « De Vriendschap » te 8 
uur 30 of te Geeraardsbergen. 
op de Markt (aan de fontein) 
té' 9 uur- 30. 
De propagandisten van gans 
het arrondissement worden 
verwacht I 

AALST 

Zondag, 23 juni jaarlijkse her-
denkmg 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 korte optocht naar 
het monument aan de Wert, neer
leggen van een oloemstuk en 
spreekbeurt. Daarna korte rond
gang In de stad langs de Zoutstra-
ten, en Keizerlijke plaats, naar de 
Hopmarkt. 

NIEUWERKERKEN 

De werking te Nieuwerkerken 
gaat onverdroten verder : nadat 
onlangs een kern werd opgericht, 
zal zeer binnenkort reeds overge
gaan worden tot het oprichten 
van een statutaire afdeling. 

Inmiddels werd verleden zondag 
de gemeente intensief bewerkt 
door de arr. kolportagepioeg. On
danks de Pinkstei-vakantiestem-
ming werden op korte tijd 110 
nummers verkocht en twee abon
nementen geplaatst in deze lode 
burcht. 

ZOEKERTJi 
Centnun Bi-ussel meisje of jonge 

vroU-«r gevraagd voor 3 & 5 namid
dagen kuiswerk. Söhrijven kantoor 
blad. 

51 

Heer meerdere jaren woonachtig 
in Duitsland zoekt vei-tegenwoordi-
ging van Belgische of Nederland
se firma In West Duitsland. 
Schrijven kantoor blad. 

52 

Hemdenbedrijf « Le Due » Turn-
houtsebaan 158 te Borgerhout 
zoekt voor onmiddell. indiensttre
ding zeer dinamisch leermei^e 14 
tot 18 jaar geen naaiwerk. 

53 

Gemeubelde appartementen van 
4 tot 8 personen zicht c^ zee. 
Dicht bij tramhalte. Zich wenden 
ViUa Greta .Henri Jasparlaan 176, 
Westende-bad. 

54 

Een goed zaakje In omgeving 
van Genk voor alleenstaande da
me wed. van mijnwerker. 

55 

Zoek plaats — dinamisch pro-
duktieleider en personeelschef — 
Vlaams, frans, duits, begrip engels 
op de hoogte administratie. Schrij
ven kantoor blad. 

56 

«• 

BEZOEK OVERMAAS 
en het 

HOF DE VOER 
KLOOSTERSTRAAT 8 4 TE 'S GRAVEN-VOEREN 

PRACHTIGE KAMPEERTERREINEN TE 

MOELINGEN EN TE TEUVEN 

V 

ALLE INLICHTINGEN BIJ 

J E F ERNST S ORAVEN-VOSREN 

T E L . C O 4 ) 7 9 . e t . 0 O 

GELD 
voor iedereen ! 

Op g^ewone h a n d t e k e n i n g 
. en onder de s t r iks te 

gehe imhouding . zonder 
onderzoek bi.i eeburen of 
werkgever 
Terugbeta l ing m 
12, 18. 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 

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

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

Voor inlichtingen zich 
wenden tot : 

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

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 

te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags ^ ' | 
's avonds beste keuken 
niet duur 
• 
Vanaf 's morgens 
tot 's'iiachts 
koud buffet en koffie 
Bijzonder ingericht voor 
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 II 
te Antwerpen 

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

* 

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

Schoonste bierkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men !n 
de drie lokalen de echtr 
Dortmunder Thierbrau * 
drinkt 
met fip •? Hertjes 

Niet v e r g d e n : 
weldra 
Dor t Thierbrauhof IH 
te Brussel 
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o. FOK een minister moet beoor
deeld worden naar zijn daden en niet naar zijn 
woorden. Minister Van Elslande houdt wel 
vlaamsgezinde redevoeringen, waar het pas 
geeft, maar z'n daden zijn allesbehalve. Hij heeft 
nog niet veel bewijzen geleverd van standvastig
heid en doorzettingsvermogen wat de Vlaamse 
belangen betreft. De Vlamingen te Brussel wach
ten nog steeds op de Vlaamse klassen voor hun 
kinderen en de taalwet inzake onderwijs wordt 
steeds even schaamteloos overtreden. 

De Franstalige kleuterklassen in het Vlaamse 
land — in strijd met de wet — worden nog 
steeds gesubsidieerd door de Staat. De komedie 
wordt verder gespeeld : in 1959 werd een rond
schrijven ondertekend door minister Moureau 
om alle schoolhoofden te verwittigen dat geen 
subsidies meer zouden toegekend worden voor 
nieuwe leerlingen die in Franstalige klassen 
zouden ingeschreven worden (in het Vlaamse 
land, wel te verstaan). Enkele maanden later 
wewi dit rondschrijven door een nieuw rond
schrijven Ingetrokken. Oc* de huidige regering 
heeft steeds verder de subsidies uitbetaald. Hier
over ondervraagd in de Kamer verklaarde mi
nister Van Elslande : de regering heeft beslist 
van volgend schooljaar af de uitkering van de 
subsidies stop te zetten (Kamer 28 februari '63). 
Enkele weken later vraagt senator Duvieusart 
uMeg over dezelfde aangelegenheid en minister 

woorden 
Van Elslande antwoordt : < de heer Larock en 
ikzelf zijn bereid de zaak opnieuw aan de rege
ring voor te leggen » (Senaat 16 mei 1963). Waar 
staan we nu ? Nog steeds nergens ! De komedie 
wordt voort gespeeld. 

V ORIG jaar kwam er heftig 
verzet los vanwege de Vlaamse C.V.P.-fraktie in 
de Kamer tegen de overheveling van liet Natio
naal Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en 
Sport (Nilos) van het departement van volks
gezondheid (minister Custers), naar het depar
tement van nationale opvoeding en kultuuv. 
Voorafgaandelijk moest dit departement ge
splitst worden en moest ook het Nilos gesplitst 
worden. Sedertdien is het Nilos overgeheveld, 
met de uitdrukkelijke verzekering dat het niet 
gesplitst wordt en een unitaire dienst blijft! 
(« Doch het is wel verstaan dat de dienst unitair 
zal blijven en dat er geen splitsing op taalgebied 
zal zijn... > Verslag van de Commissie bij het 
wetsontwerp nr. 518). 

Geen enkele Vlaamse CVP-er doet nog zijn 
mond open om te protesteren : de heer De Sae-
ger liet zich niet zien en nam geen deel aan de 
stemming. Ik was alleen om namens de Volks-
uniefraktie deze inkonsekwente houding aan te 
klagen (Vergadering van 22 mei 1963). Terwijl 
men de Vlaamse openbare mening misleidt door 
het voor te stellen alsof de kulturele autonomie 

veroverd werd, keurt men een politiek goed die 
er de verloochening van is en de verloochening 
van wat men vorig jaar nog verdedigde l 

E> NKELE maanden geleden heb 
ik door een interpellatie de aandacht gevestigd 
op de schandelijke toestanden in een aantal 
kulturele en wetenschappelijke instellingen die 
te Brussel gevestigd zijn en van het departement 
van nationale opvoeding en kuituur afhangen. 
Na dertig jaar is de taalwet van 1932 in deze in
stellingen nog steeds dode letter gebleven. Ik 
hecht persoonlijk belang aan deze kwestie om
wille van de Vlaamse aanwezigheid en het 
Vlaams prestige in de hoofdstad en omwille van 
het beginsel dat de taalwet ook te Brussel moet 
toegepast en nageleefd worden, zeker in « natio
nale » instellingen die staatsinstellingen zijn. 

Op mijn interpellatie werd het traditioneel 
antwoord gegeven : de ministers in funktie ach
ten zich niet verantwoordelijk voor de bestaande 
toestanden; er moet bij benoemingen en bevor
deringen in de eerste plaats rekening gehouden 
worden met de bevoegdheid; enz... Doch het me-
dezeggingschap van minister Van Elslande in
zake benoemingen en bevorderingen moest de 
Vlamingen voor de toekomst een waarborg zijn... 

Welnu, wij worden thans gekonfronteerd met 
de eerste resultaten van dit medezeggingschap 
van minister Van Elslande en zij zijn zeer te
leurstellend . 

daden 
Nadat de CVP zich hardnekkig verzet had te

gen de benoeming van een linkse Vlaming, werd 
thans met instemming van minister Van Els
lande een linkse Waal benoemd tot hoofdkon-
servator v.d. Musea voor Kunst en Geschiedenis. 

J AREN geleden ging er in de 
Vlaamse pers een heftig protest op tegen de be
noeming van een nederlandsonkundig kandidaat 
tot hoofdkonservator van deze musea. DH protest 
werd afgewimpeld met de (ijdele) '^elofte dat de 
nieuwe hoofdkonservator (graaf de Borchgrave 
d'Altena) Nederlands zou leren en dat de volgen
de hoofdkonservator een Vlaming zou zijn. 
Thans wordt eens te meer de leiding van deze 
belangrijke nationale instelling voor jaren toe
vertrouwd aan een Nederlandsonkundig Waal. 
De Vlaamse pers is ondertussen blijkbaar zozeer 
gemuilband dat zij niet eens meer protesteert! 

Twee konservators buiten kader werden be
noemd : de kandidaat van minister Van Elslan
de was een Waal, lid van zijn kabinet; die van 
minister Larock een Vlaming, tot nu toe verbon
den aan een stedelijk museum. Vier nieuwe at
tache's werden benoemd : twee Vlamingen, twee 
Walen. Eindresultaat : er werden evenveel Wa
len als Vlamingen benoemd en er werd niets ge
daan om het « passend evenwicht » voorgeschre
ven door de wet van 1932 te verwezenlijken ! Het 
is een schande en het is vooral een schande dat 

minister Van Elslande een Waals CVP-er b«>-
nownde in plaats van een Vlaming. 

Minister Van Elslande heeft nog meer gedaan: 
in ruil voor de benoeming van een linkse Waal 
tot hoofdkonservator van de Musea voor Kunst 
en Geschiedenis, mocht hij een Vlaming benoe
men tot directeur van de Sterrenwacht. 

Een onaanvaardbare ruil, daar de Musea veel 
belangrijker zijn dan de Sterrenwacht. Minister 
Van Elslande benoemde een geografische, frans-
sprekende Vlaming, behorend tot de franskiljon
se familie Velghe, de kasteelheren van St. Kwin-
tens-Lennik ! 

Minister Van Elslande moet gefeliciteerd wor
den ! De Vlamingen kunnen op hun « Vlaamse > 
minister rekenen... 

V O R I G jaar, ik herinnerde er 
reeds aan, weigerde de Vlaamse C.V.P.-fraktie 
de begroting van nationale opvoeding en kui
tuur goed te keuren. Eerste minister Lefèvre 
moest op 10 juli een verklaring afleggen in de 
Kamer over de ontdubbeling van het departe
ment, verklaring die door de Vlaamse pers on
toereikend en ontgoochelend werd geacht. Thans 
werd de begroting goedgekeurd zonder enig pro
test. Is er sedertdien iets veranderd ? Niets. De 
toestanden op het departement zijn ongewijzigd. 
In januari verscheen in het Staatsblad een Ko
ninklijk Besluit cm het kader van het departe
ment te wijzigen. Ter uitvoering van dit besluit 
werd tot nu toe niets gedaan, behoudens de be
noeming van twee administrateurs-generaal 
voor de kulturele diensten. Voor de Vlamingen 
is dit geen verbetering, daar de directeur-gene
raal van deze diensten de heer Langui was die 
administrateur-generaal blijft voor de Vlaam
se sektoT. 

li K heb er in de Kamer op ge
wezen dat de moedwil om over te gaan tot een 
reële ontdubbeling van de diensten onmisken
baar is. Het eerste wat moet gebeuren is de 
splitsing van de uitvoerende diensten, waar 
niemand over spreekt. 

Zelfs de benoeming van twee directeurs-ge
neraal (ook deze benoemingen blijven uit) blijft 
een halve maatregel wanneer de diensten zelf 
niet gesplitst worden. 

Het is natuur ijk te voorzien dat, nu de be
groting gestemd is, gans de aangelegenheid 
verder op de lange baan zal geschoven worden. 
Gans dit zo belangrijk departement blijft in 
zijn leiding eentalig Frans en Vlaanderen wordt 
verder als een kolonisatiegebied behandeld door 
Franstalige hogere ambtenaars. 

Ondertussen verkondigt de heer De Saeger 
dat de kulturele autonomie de belangrijkste 
Vlaamse verovering is sedert de oorlog ! Men 
moet maar durven. 

Zo worden de Vlamingen gefopt in het uni
taire België. Zoals ik in de Kamer verklaarde 
komt er zelfs van waarachtige kuiture" e auto
nomie niets terecht, alhoewel beide regerende 
partijen sedert vele jaren dit punt in hun pro
gramma opgenomen hebben ! Hoelang kan dit 
spelletje nog gespeeld worden ? 

F. Van der Eist. 

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

Wendt D tot de maatschappij 

ROLUS^VANf ER RAAL 
Grote Steenweg, 159. Bercbem (Antwerpen). ïeL 39.69.37 [|| 

Geen verplichting tot bouwen. s 
Beste geldbeleggingen. : 
Hoogste kredietmogelljkheden, • 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wafi l . .4 
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