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DEZE WEEK 
vestigen wij speciaal de aandacht op 
de (sensationele) briefwisseling tus
sen de letterkundige Achilles Mus-
sche, voorzitter van de Vereniging 
van Vlaamse letterkundigen, en 
eerste-minister Theo Lefèvre (blz. 5). 
De nieuwe verhouding werkgever
werknemer wordt op blz. 3 behandeld 
onder de titel « Het sociaal gesprek ». 
Dio Genes schrijft een ongewone 
Open Brief op blz. 4; wat er in de 
Kamer deze week over Mol en andere 
dingen gezegd werd, leest u op blz. 5 
van de hand van onze parlementaire 
medewerker 
In Nederland is men reeds volop be
zig met de aanleg van de E-3; onze 
Nederlandse korrespondent weet 
daarover te melden op blz. 7 Op de
zelfde bladzijde grasduint een onzer 
medewerkers in het nuttige en ver
helderende « Jaarboek •» van de Post, 
terwijl ook aandacht gewijd wordt 
aan de door de regering voorgestelde 
formule voor de zetelaanpassing. On
ze reportage-bladzijde staat in het 
teken van een nieuwe (historische) 
artikelenreeks, die deze week begint 
te lopen. Naast onze gewone rubrie
ken kregen deze week speciaal de 
aandacht : de grondwetsherziening 
(blz. 16), het V.U.-kongres (blz. 6) en 
~. de abonnementshernieuwing ! 

DEZE WEEK : IN DE KAMER WEIGEREN SPINOY EN GILSON, KLA
RE W I J N TE SCHENKEN OVER HET TAALSTATUUT VAN MOL -
VERZET HET A.C.W. Z I C H TEGEN HET VERGELIJK DAT AAN HET 
C.V.P.-KONGRES ZAL WORDEN OPGEDRONGEN ? - EEN HALF 
MILJOEN HANDTEKENINGEN ONDER HET WAALS PETITIONNE-
MENT - FEDERALISTISCHE IDEE GRIJPT VERDER OM Z ICH HEEN 
I N VLAANDEREN : BURGEMEESTER V A N KORTRIJK SPREEKT 
Z I C H UIT TEN VOORDELE E R V A N - O P W I N D I N G EN ONRUST IN 
DE C.V.P. OVER HET C.V.P.-KONGRES - LEFEVRE BELOOFT ZO
VEELSTE T I M I N G VOOR PROBLEEM V A N UITBREIDING UNIVER
SITAIR ONDERWIJS I N VLAANDEREN - VLAAMS AKTIEKOMITEE 
LAAKT B.S.P.-VERGELIJK - ONTWERP VOOR ZETELAANPASSING : 
GEEN VERHOGING VAN HET A A N T A L ZETELS. 

Begin december komt de po&tboJe langs 
voor de abonnementshernieuwing. 

Daar hij slechts eenmaal aanbiedt, verzoe-
we onze abonnees van nu al aan hua 

iisgenoten te verwitiigen. 
De dagbladpers heett \óór en na de beto

ging te Antwerpen bewezen dat men van haar 
geen juiste voorlichting kan verkrijgen, wat 

•'des te krachtiger de noodzaak van een sterk 
uitgebouwde weekbladpers naar voor brengt. 

Ondanks het feit dat zowel de druk- als de 
verzendingskosten sfjgen, hebben we de pri'S 
van ons blad niet verhoogd. Wij zullen integea. 
deel ons aantal abonnees omhoog drijven. 

Wij wensen vooreerst echter al onza 
abonnees - ook U ! - te mogen houden. 

De prijzen zijn : jaarabonnement : 200 P, 
halfjaarlijks abonnement : 110 F, kwartaal
abonnement 60 F. 

-K0N6RES 

U EN 15 DECEMBER 
Wanneer volgende week de V.U -kongressisten 
uit gans het Vlaamse land naar Mechelen ko
men, zullen zij er hartelijk en gastvrij ont
vangen worden door een kongres-organizatie 
waaraan wij onze beste zorgen hebben besteed 
en waarvan wij hopen dat zij perfèkt zal zijn. 

Mechelen en de Mechelse Volksunie zijn klaar 
om u te ontvangen. Een hardwerkend kongres-
sekretariaat zal graag aan ai uw wensen in 
verband met overnachting, restauratiemoge^ 
iijkheid e. dgl. tegemoet komen. 

Zowel naar de vorm ais naar de inhoud zai 
dit partijkongres jong en vernieuwend wer
ken; het moet tevens de bevestiging brengen 
van het feit dat de Volksunie op de diL-empel 
van haar tienjarig bestaan de zo belangrijke 
problemen van uitbouw en organizatie in het 
kader van een vlug-groeiende partij volko
men beheerst. 

Moge dan van deze oude hoofdstad der zui
delijke Nederlanden over een week de ver
hoogde werfkracht van onze Vlaams-nationa-
le idee uitstralen. Moge het Voiksunie-kon-
gres te Mechelen een nieuwe en beslissende 
stap vooruit zijn op de weg naar de totale 
ontvoogding van ons volk. 

Wij heten u uu reeds hart°l ' jk welkom ? 
ir Oskar Renard, 

kongres-voorzitter 
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SOLDIJ 
Waarde Redaktie, 

In nummer 1 van deze jaargang 
n a m U imjn brief op m uw lezers-
rubnek, i v m de soldij 

Welnu, eindelijk kan ik u een 
verheugend nieuws meedelen 

In de « Gazet van Antwerpen » 
van donderdag 28 november stond 
een mikroskopisch artikeltje 

Onze soldaten mogen zich ver
blijden m een verhogmg, die m-
gaat vanaf 1 j a n u a n 1964 

Zoals iedereen weet, s taat de sol
dij sinds 1945 op 10 P per dag, of 
3 770 P jaarlijks 

In de toekomst zullen onze jon
gens echter 4 680 P krijgen En de 
« Prut » bazuint uit, da t dit een 
veihogmg van 910 F ofte 25 % 
Is 

Die sukkels echter verzwijgen 
angstvallig dat onze soldaten nu 
nog maar 12 80 P per dag zullen 
hebben 

Foei foei foei Prut je! 

A C Hoboken 

TAALWETTERiJ UIT DEN 

BOZE? 

Geachte Redaktie, 
Zelfs al moesten de dit Jaar ge

stemde taalwetten zo volmaakt 
zijn dat er geen speld tussen te 
krijgen is, dan nog zeg ik dat ik 
er mijn buik van vol heb. 

Omdat de heren die m het par
lement deze wetten stemmen, ons 
niet de mogelijkheid laten om, 
zonder ons voortdurend kwaad te 
maken en op te winden de voor
delen van deze schone taal
wetten te genieten Voor mij 
zijn die wetten als de woitels die 
men voortdurend voor de snuit 
van een ezel houdt om hem toch 
maaa m beweging te houden Voor-

l in Brussel halen ze met vol
doende uit, want WIJ kunnen ze 
niet doen toepassen zonder voort
durend last te ondel vinden 

Vei roken en Kiebooms, die zo 
opgetogen zijn over de wetten 
kunnen zich niet voorstellen wel
ke moeilijkheden bv een bediende 
bij de Societe Generale of een 
ambtenaar bij een van de Brus
selse gemeentebesturen ondervindt, 
als hij de taalwetten wil toepas
sen 

W I J s taan voor de keaze ge
brandmerkt als « fanat 'que » zon
der verdei e kansen op bevordering 
of doen zoa's de meesten en vooit-
durend leed en onrecht verkrop
pen Dat IS zo overal m het Bius^ 
selse dat is zo m het leger, dat is 
zo m vele departementen 

Trouwens, ik ben overtuigd dat 
de Vlaamse mmisters zelf niet al
tijd de moed hebben om die wet
ten toe te passen Spreken ze bv 
m de ministerraad als Spaak er 
bij zit, Neder lands ' 

Taalwetterij , zelfs al is ze vol 
maakt , is tijdverlies We bereiken 
maar eerst rus t en veiligheid als 
achter ons een eigen Vlaams po
litiek gezag staat Dat gezag be
reiken we alleen in een federale 
s taat Met achter zich het fede
rale Vlaanderen kiijgen de Brus
selse Vlammgen eindelijk rugge
steun 

M V Schaarbeek 

AKTIEF OF PASSIEF ? 
Waarde redaktie. 

Onlangs werd m de « Lezersru
briek » voorgesteld — naar ik 
meen door iemand uit Antweipen 
— dat alle VU-lezeis hun blad n a 
lezmg zouden doorstuien naar ken
nissen en goedgezinden 

Het vooist€l werd de week daar

na bijgetieden en nog veiduide-
lijkt door een lezei uit het Gent
se 

Mag Ik terzake ook mijn duit m 
het zakje doen ' Ik vermoed dat 
het m stand houden van ons week
blad en het opdrijven van het 
aantal abonnementen een hele 
onderneming is Wij kimnen niet, 
zoals de grote sociale organisaties 
wekelijks een « Voor Allen » 
of een « Volksmacht » met ver
kapte partijpolitieke mhoud aan 
tienduizenden sturen 

Wat we echter wel kunnen de 
V ü -propagandisten een handje 
toesteken bij de werving voor het 
blad Akkoord dus om het gelezen 
weekblad onder band naar een 
goedgezinde te sturen De metode 
lijkt me echt' 'r slechts volmaakt 
wanneer we na een paar weken 
onze persoonlijke invloed aanwen
den om deze goedgezmde aan te 
zetten tot abonneren Moei ijkhe-
den of administratieve problemen 
stellen zich daarbij met het por 
waarop het abonnementsgeld moet 
wolden gestort stnat m ieder num-
mei van het blad 

Wie doet mee de stap van pas
sief naar aktief lezer ' 

K D W - Antwei pen 

VANDEN BOEYNANTS 
De « Gazet van Antwerpen » 

gaf op 21 november, onder de ti
tel « Waarom bestaat de C V P ' » 
de doctime van V d B volgens 
diens nieuw rappoi t Deze heer 
zo zegt de « Gazet » neemt in zijn 
stuk ovei de taaivraagstukken let
tel lijk een passage over uit het 
Kerstprogramma 1945 van de CVP 
Als V d B zich m 1963 nog moet 
baseren op dat progiamma bewijst 
hij dat de CVP in 18 jaar bitter 
weinig veiwezenlijkte van haar 
voornemens van 1945 anders ware 

dat progiamma lang doorgevoeld 
en voorbijgestieefd 

Met betiekkmg tot het taai
vraagstuk geeft V d B richtlijnen 
voor de Vlammgen « Zij maken 
de meerderheid m het land uit en 
een demokratie wei kt eerst dan 
behoorlijk als de meerdeiheid 
blijk geeft van verdraagzaamheid 
en begrip t o v de minderheid » 
Even na de Vlaamse nederlaag op 
11 juli 63 schreef de « Libre Bel-
gique » over het paar taalwetten 
dat de Vlamingen gunstig is, dat 
die laks en soepel moeten geïnter
preteerd en toegepast worden Vier 
maanden later neemt de nationale 
voorzitter van de CVP dat mciviek 
voorstel over en hij dikteeit haas t 
officieel de Vlaamse CVP, hoe zij 
haai eigen Vlaamse volk moeten 
tegenwerken en zijn wetten waar
deloos maken 't Verborgen spel 
woidt eindelijk duidelijk • « Li
bië Belgique » en V d B wei ken 
eendiachtig samen om Vlaande-
len m boeien te kluisteren Zo kan 
de « Gazet van Antweipen » en 
gans Vlaandeien het antwoord ge
ven op de Vlaag van de Gazet : 
« Waai om bestaat de C V P ' » 

Verdraagzaamheid en begrip 
t o v de mmde ihe id ' Als V d B 
dat koidaat wu toepassen op de 
vei houdingen die sedeit 1830 in 
Be'gie geldig zijn op de part i j 
van de steeds optiedende en pro
fiterende meel dei heidspozitie en 
die van de steeds uitgebmte en 
benadeelde minderheidspositie' De 
eeiste de pait i j van de Walen, de 
mathematische minderheid voor
namelijk omdat ze geen kinderen 
willen, doch tevens de part i j van 
de gicte bazen die alles beslissen, 
eisen, nemen terwijl ze in die 
diktatuur slaafs geholpen worden 
door kruiperige franskiljons De 
andeie, de parti j der Vlamingen 
die op fmantieel sociaal, kultu-
1 eel mtellektueel po itiek en zelfs 
gedeeltelijk op godsdienstig gebied 

in een vernedeiende mmdei heids
pozitie teruggedrongen zijn Wel
licht zijn deze ondeidiaücte Vla
mingen slechts op een gebied m 
de meeiderheidspozitie • voor he t 
level en van 63 4 % van de Belgi
sche soldaten (natuurlijk hebben 
de Walen toch weer de grenze
loze meerderheid van de officie
ren ) Als nu V d B de hoge he
ren van de meerderheidspozitie 
zijn « oprechte » verdraagzaam
heid en begrip t o v de Vlamin
gen m de mmdei heidspozitie wil
de aan 'eren en opleggen' Wij 
Vlamingen, m meerderheidspozitie 
voor het soldatenaantal, willen 
t o v de Walen alle verdraag
zaamheid en begrip tonen en niet 
progressief en met stukjes en 
brokjes maai m een daad reeds 
vanaf vandaag stemmen wij m 
met de volle getalgelijkheid van 
Waalse en Vlaamse soldaten We 
zijn zelfs bereid de Walen het 
enige meerderheidspercentage aan 
te bieden dat wij tot nu toe steeds 
m België mochten hebben Zou
den dan de Walen misschien ook, 
als vergoeding van wat wij zo 
vriendelijk aanbieden, ons het 
meerderheidspeicentage schenken 
voor het officierenkorps' 

Wat zou op de vraag « Waar
om bestaat de C V P ' » het ant-
wooid van een juist-oordelende en 
goedwillige heer Van den Boey-
nants schoon kunnen zijni 

Een afvallig CVP-er. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de mhoud der 
gepubliceeide lezersbneven Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
mkoi tmg vooi Over de lezersni-
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd 

AOULUIKEN 

ROtXülKEN 
in Iiout, staal, alumi
nium of plastiel: 
Haad- ot elektrische 
bedienlns. 
A^e systemen. 

ZONNB^UNIHiM 
Bedlening met 
koorden'ot met 
stans en windwerk 

VbNETiAANSE SI INDEN 

A JEÜRISSÉH-CLOOSTERMANS^ZONEN: PVBA • ,-Z-ONHOVEN 

WENTELPOORTEN 
In bont, staal, aluminium > 
ot plastiek. 
Standaarduitvoering ot 
naar gewenst model 
Systemen aangepast aan it 
sard van bet bouwwerk. 
Hand of eleittriselie bedlening. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

NS ^ ZONEN PVBA 

ALLE VLAMINGEN TE B R U S S E L k o p e n 
hun uurwerk bij een ervaren vakman 
en laten hef door hem onderhouder», 

1EESTER UURWERKMAKER 

6 R 0 T E K E U S 
. MODERN AÏÏKEB 

\ n f O e w i n i e r s f r a a f , 11 
OUDERGEM (BL IQ • TO. ?2.4343 

jKgRTINS Bia tedea von Vloamw vefenigingan, 

Schuimrubbermfttrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressorttnatrassen 

met 
Gebteveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

»̂ ^A=. a u n s v TMorr-»' 

/WET 
SPECIAAL 
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 
de dichtst bijgelegen 
verkoper Star Zele 

De nieuwe oogst is hinnen 

\ 

4 
W a n n e e r 

de s t akenhu lzèn 

in h e t l andscha ] 

verschi jnen, 

is de hop gepluki 

tf 
r 

/ 

Proef n u 

h e t lekkere 

Vlaamse hop-b ie r 

van de brouweri j 

LOOTENS 
te 

KOEKELARE 

• « 

Verkoper voor Aalst en omgeving 

NORBERT DE GANCK. 
W a t e r t o r e n s t r a a t . 10, Aalst 
Telefoon : 053/21667 

al leen kunnen lean wat kunnen Kan 
Wij bieden ü : de voordeligste en rijkste keuze van gronden m Vlaanderen Brabant 
en Limburg 350 eigen arbeiders, specialisten en techniekers, om mooi. degelijk en 
goedkoop te bouwen Steeds volgens eigen opvatting en tot 80 t h financiering 

Boudewijniaan 333 Wilrijk - Tel 49.87 64 - 49.76.86 
Schutterhofstraat 19 Antwerpen - TeL 32.92.18 
Onderbergen 43 Gent - Tel (09)25.19.23 
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NAAR EEN KENTERING: 

HET SOCIAAL GESPREK 

«Als wezenlijke sociale wezens moeten de mensen met elkaar 
samenleven en eikaars welzijn bevorderen. (...) Allen moeten 
dus edelmoedig meewerken aan het uitbouwen van een samen
leving waarin rechten en plichten steeds beter en met meer 
vrucht vervuld worden. (...) Dit veronderstelt dat de mensen el-
kaars rechten erkennen en hun respektievelijke plichten vervul
len, maar ook dat allen samen deelnemen aan de vele initiatie
ven welke de tegenwoordige onwikkeling van de beschaving mo
gelijk maakt, wenselijk of noodzakelijk» (Johannes XXIII, in 
« Pacem in terr is») . 

De maatschappij evolueert naar 
sociale opvattingen die steeds meer 
klassen en lagen van de bevolking la-
iten delen in de vruchten van de we
tenschappelijke vooruitgang en de 
ekonomische ekspansie. De verhoging 
van de produktiviteit komt steeds in 
mindere mate alleen het kapitaal 
,ten goede. De verhouding «kapitaal 
- arbeid » wordt steeds verder herzien 
in de richting van de louter mense
lijke bijdrage aan het produktiepro-
ces. De arbeid wordt stilaan ook bij 
de verdeling van de winsten naar zijn 
juiste waarde geschat en niet alleen 
maar bij de organizatie vn het werk 
in de fabrieken en op de ateliers. Het 
sociaal aspekt van de ekonomie komt 
voortdurend sterker tot uiting in 
kranten-artikels, in tijdschriften, in 
besprekingen, zelfs en wellicht vooral 
jtussen technici. 

Een tweede vaststelling, aan de 
eerste gelijk, dringt zich echter 
eveneens op bij de globale beschou
wing van de huidige evolutie en de 
heersende stromingen in de maa t 
schappij : de wereld keert zich af 
van de klassenstrijd. Het demagogisch 
element in het Marxisme heeft voort
durend minder sukses bij onze gewo
ne arbeiders, die het sociaal onrecht 
en het minderwaardige in hun eigen 
pozitie nochtans het best aan de l i j 
ve ondervinden. 

De taktiek van de sindikaten wijst 
trouwens in deze richting. Het ge
sprek tussen de verschillende belan
gengroepen in het ekonomisch bestel 
is steeds meer en meer het middel 
geworden waarnaar gegrepen wordt 
om rechtvaardiger sociale verhoudin
gen te doen heersen. 

De wereld keert zich af van de 
klassenstrijd. Het is een onontkoom
bare vaststelling voor wie de evolutie 
in de maatschappelijke verhoudingen 
en in de sociale opvattingen ziet met 
historisch perspektief en met voldoen
de zin voor het onderscheid tussen 
hoofdzaak en nevenverschijnsel. 
Naast een sterker sociaal gevoel 
groeit in de meeste maatschappelijke 
lagen het inzicht dat niemand er 
baa t bij vindt, de klassentegenstellin
gen tot het uiterste te organizeren en 
[tegen elkaar op te doen gaan. Er is 
dan ook, zowel in patronale als in 
sindikale kringen, een streven naar 
samenwerking, waaruit — en dit is 
sinds lang het standpimt van het 
Vlaams-nationalisme — de échte 
yolkswelvaart kan groeien. 

Tot dit inzicht rijpt onze heden
daagse maatschappij . Maar ander
zijds is dit inzicht niet nieuw. Paus 
Pius XII hield het de werkgevers voor 
op 7 mei 1949 : « Ondernemingshoof
den en arbeiders zijn geen on ver
zoenbare antagonisten. Zij zijn m e 
dewerkers in een gemeenschappelijke! 
t a ak» . In verschillende toesprakeri 
heeft deze paus, zich steeds beroe.^ 

pend op de stellingen van «Rerum 
Novarum» en van «Quadragesimo 
Anno», de klemtoon gelegd op de zo 
noodzakelijke samenwerking van al
le lagen, klassen en standen van de 
bevolking. Ook wees hij er voortdu
rend op dat de gedachte van deze sa
menwerking ten onrechte verzwegen 
wordt bij elke bespreking van « Qua
dragesimo Anno». Hij noemde dit 
«de vervalsing (...) waardoor de 
woorden van onze roemrijke Voor
ganger Pius XI, die van een diepe 
wijsheid getuigen, zijn misvormd» 
(toespraak tot de Italiaanse Bond van 

Christelijke Ondernemers en Werk
gevers, op 31 januari 1952). 

Stilaan maar zeker zijpelen de 
hoofdstellingen van de kristelijke so
ciaal-ekonomische opvattingen door, 
In een onlangs gehouden sindikale 
radio-kroniek stelde de h. J. Keuleers, 
eerste adjunkt-sekretaris van het 
ACV, het volgende vast : «Van een 
zorgvuldig uitgestippelde ekonomische 
en sociale programmatic is het ACV 
bewust en overtuigd voorstander. 
Maar de vakbonden staan daarbij 
niet alleen. Hun natuurlijke partners 
in de programmatic zijn de werkge
vers» (3 november 1963). Met kenne
lijke goedkeuring beschrijft het VBN 
de evolutie van de voorbije 15 jaar 
als volgt : « Steunend op het gemeen
schappelijk akkoord van de openbare 
overheid en de leiders van de werk-
geversorganizaties en de vakbonden, 
sloeg ons land na de bevrijding de 
nieuwe wegen in die de omstandighe
den oplegden. Het sociale gesprek 
zou voortaan verder reiken dan het 
probleem van de onmiddellijke be
zoldiging, om te slaan op het geheel 
van de arbeidswetgeving en de maa t 
schappelijke zekerheid, om ook de 
strukturen van de betrekkingen zelf 
te behandelen, zowel op nationaal 
vlak als op dat van de industriële 

sektor en de onderneming. Het zou 
zich ten lange laatste uitstrekken tot 
de ekonomische bedrijvigheid, tot de 
originele vormen die zij in onze tijd 
aanneemt, en tot de nieuwe struktu
ren die zij doet ontstaan, hetgeen wel 
het wezenlijk kenmerk van de nieu
we oriëntering is ». 

Op de derde plaats is er een strek
king waar te nemen om dit sociaal 
gesprek een institutioneel karakter 
te geven. Ook dit is een evolutie in 
de goede richting. Deze samenwer
king tussen alle belangengroepen in 
de ekonomie moet een bepaalde vorm 
van statutaire zelfstandigheid kr i j 
gen. «De overheid moet bereid zijn 
een deel van haar taken af te s taan 
aan het georganizeerd bedrijfsleven, 
waardoor een gewenst machtseven
wicht tot stand kan komen » (Volks-
unie-kongrësbesluit 1962), Johannes 
XXIII, met verwijzing naar zijn 
voorganger Pius XI, zegt het in « Ma
ter et magistra » zo : « Dat vereist, 
zoals onze Voorganger gebood, dat 
allereerst de menselijke samenleving 
ordelijk wordt heropgebouwd door 
oprichting van intermediaire groe
peringen met een ekonomisch en pro
fessioneel doel, die niet door heU 
staatsgezag worden opgelegd, maar 
eigenmachtig zijn », 

Wij noemen het een verheugend 
verschijnsel dat de grondideeën uit 
deze sociale leer — die ook altijd 
paralleel zijn geweest aan de sociaal-
ekonomische opvattingen van het 
Vlaams-nationalisme — langzaam 
maar zeker veld winnen. Het nat io
nalisme heeft in Vlaanderen steeds 
de zijde van de arbeiders en van de 
kleine man gekozen. Wie de geschie
denis kent, zal ons niet tegenspreken. 
Ook vandaag nog is dit het geval. 
De arbeider en de bediende kan op de 
volle steun van de Volksunie rekenen. 
De nationalistische opvattingen van 
de Vlaams-nationale partij hebben 
een stevige sociale bazis. Wij laten 
de arbeider niet in de steek ! 

Willy Cobbaut 

^.ZIJN WENS,^ 
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Meer dan twee Jaar geleden ïiebben wij - onze geestigheid en 
zeggingskracht waarschijnlijk overschattend - de idee opgevat 

om gedurende enkele maanden een « (^pen Briet » te schrijven 
in dit blad. Tot grenzeloze verbazing van onszelf en vooral van 
onze echtgenote, die vertrouwd is met de onberekenbaarheid van 
haar gemaal, zijn vanaf dat ogenblik al heel wat meer dan 
honderd « Open Brieven » uit ons azerty-klavier geklommen. 

De redenen hiervoor /ijn velerlei en de \cVdiensten ervan 
komen allerminst aan dio Genes toe. Daar is vooreerst waar
schijnlijk het feit dat de lezer vergevingsgezind is en dat zijn 
eventuele wraaknemingen op een (vaak slappe 'en dwarse) dio 
Genes afstuiten op diens anonimiteit. Daar is vervolgens de 
aktualiteit : een nooit opdrogende bron van inspiratie vooral 
voor wie bereid is ze te bekijken doorheen het tapgat van een 
ton en onder de belichting van een dio Geneske lantaarn. Deze 
(ietwat speciale, soms te donkere en soms te helle) belichting 
zullen we maar best op rekening schrijven van de luimen en de 
grillen die men zich nu ecniiiaiil in een rubriek als de/e eigen
gereid toemeet. 

Een on vijttig keer per jaar staat aan de doopvont van uw 
•wekelijkse « Open Brief » de aktualiteit als peter en de gril als 
meter. Slechts één keer per jaar - en wel deze week - zij daarop 
een uitzondering gemaakt, 

Eén keer per jaar, in de eerste week \an december, schrijft 
een onzichtbare hand boven aan bel maagdelijk-witte onbeschre
ven vel van de « Open Briet *-in-wording met koeien van letters : 
P - L - I - C - H - T. Plicht voor dio Genes, plicht ook voor zijn 
lezers. Die éne keer per jaar valt aan de vooravond van de twaalf-
maandelijkse druk op-de-belknop van uw poslpode aan de 
voordeur ; madam (of mijnheer, als-ie thuis is), 't is voor de 
kwitantie van de « Volksunie ». 

Eén keer per jaar kruipt dio Genes uit het slechtzittende 
narrenpak om het passende maar zoveel somberder gewaad van 
de plichtsbewuste aan te leggen en u te vragen . gaat gij astem-
blief niet vergeten, uw faktem- die 200 ballekens mee te geven die 
voor ons toch zo oneindig belangrijk zijn. 

Uw tweehonderd ballekens leesgeld ; van uit uw optiek 
gezien misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar hier, 
vanuit onze redaktionele keet (kom maar eens kijken, het is een 
kéét !), hebben wii een andere gezichtshoek : die druppel van u 
is één van de duizenden druppels die nodig zijn om er de water-
bak van onze smidse mee te vullen en om er het scherpe staal van 
een vrij en onafhankelijk, dóór en dóór Vlaams weekblad in te 
harden. 

Verleden jaar heb ik u, bij dezelfde plichtsvervulde « Brief » 
op hetzelfde ogenblik van het jaar, opgesomd wat wij allemaal 
voor u deden of trachtten te doen : beter papier, meer rubrieken, 
meer illustratiemateriaal enzoverder enzoverder : fraaie beloften 
waarvan wij de meeste - ondanks alle finantifele en andere 
perijkelen - hebben gehouden. Dit jaar doe ik dat niet meer : 
ons blad is thans oud genoeg opdat men langzamerhand het 
eigen gezicht ervan zelf zou zien ; hel is u voldoende vertrouwd 
opdat gij de mogelijkheden en moeilijkheden ervan zondt onder
kennen. 

Ik zeg slechts dit : beeld u één ogenblik in, dat uwe en onze 
•wekelijkse « Volksunie » niet bestond. Wat zou er, op die gedenk
waardige 10 november jongstleden, terechtgekomen zijn van een 
door alle kranten, T.V.-uitzendingen en radioprogramma's 
gedwarsboomde betoging? Wie de vraag in gemoede stelt en het 
antwoord na zorgvuldig wikken en wegen heeft gegeven, kan er 
niet onderuit : een onafhankelijke, vrije, Vlaamse weekbladpers is 
zo ongeveer het meest belangrijke dat er bestaat in de heden
daagse Vlaamse beweging. 

Volgende week komt de postbode. Gaat gij hem laten voorbij
gaan zonder uw abonnement te vernieuwen ? Gaat gii de grote 
heren van de grote dagbladpers het genoegen doen, hen te bevrij
den van de énige mogelijkheid op onafhankelijke Vlaamse 
korrektie en terechtwijzing? 

Ik geloof er niets van ! Uw druppel zal dit jaar opnieuw het 
staal van het scherpste Vlaamse wapen temperen : uw en ons 
weekblad. 

Mersi, 
uw (voor één keer dw.) dio Genes. 

N.B. Mijn jongste, zevenjarige, dochter heet volgens de burger 
lijke stand Katelijne. Wijzelf zeggen Kat. En zij zegt : 
« onze va zit méér met zijn gazet in dan met mij ». Dat is 
natuurlijk overdreven en in ieder geval moet gijzelf het niet 
zó ver drijven. Maar toch : zit er voldoende mee in, om 
uw leesgeld vandaag al klaar te leggen. Dat is veiliger ! 

P L U S DRIE 

De regering heeft zich ge-
waardigd, een royaal gebaar 
te stellen : vanaf 1 januari 
a.s, wordt de soldij van de 
gewone soldaten verhoogd 
van 10 F tot 13 F daags. Deze 
« opslag » volstaat niet eens 
om het verlies te kompen-
seren van bvb het thans 
niet meer gratische cinema-
kaartje. 

Of de soldaten z'ch met 
deze dooie nus zul'en laten 
paaien? Volgens de meeste 
regeringsgezinde kranten 
wel : die vinden de «opslag» 
een hele prestatie. 

Waarbij ze zorgvuld'g ver
geten dat onze volksverte
genwoordiger R Mattheys-
sens tijdens de vorige begro
ting van Landsverdediging 
de verhoging der soldij tot 
20 F daags voorstelde De 
Volksunie diende een amen
dement bij de begroting in, 
om deze verdubbeling van de 
soldij te doen stemmen. 

De grote oartilen die nu 
de plu'm van 3 F op hun hoed 
steken, stemden toen in b ok 
neen! 

« WEGENFONDS » 

Overal langs de wegen 
staan op dit ogenblik weer 
de reklameplaten om de au
tomobilisten er toe aan te 
zetten, de leningen van het 
Wegenfonds te onderschrij
ven. 

Enkele dagen geleden ci
teerde de minister van 
Openbare Werken te Hasse t 
de verschillende bedragen 
die door het Wegenfonds ge
durende de jongste drie ja
ren per provinc'e zijn be
steed. 

Uit deze cijfers blijkt dat 
het ieeuwenaandeel driemaal 
na elkaar naar Luik is ge
gaan : in 1961 met 1 miljard 
399 miljoen, in 1962 met 1 
miljard 580 miljoen, in 1963 
met 2 miljard 80 miljoen. 

Over de drie jaren tota ' i-
seren de Waalse provincies 
een bedrag van 6 miljard 778 
miljoen, de Vlaamse provin
cies 2 miljard 926 mi^oen en 
Brabant 1 miljard 394 mil
joen. 

LUIK EN ANTWERPEN 

In de periode 1961-1963 
kreeg Luik in het totaal 5 
miljard 79 miljoen, bijna 2 
maal zoveel als alle Vlaamse 
provinc es samen De ach
terstelling van Vlaanderen 
blijkt nog duidelijker wan
neer men even nagaat wat 
de Vlaamse provincie Ant
werpen in dezelfde periode 
kreeg : 236 miljoen, hetzij 
5 % van wat Luik kreeg! 

ALLE DAGEN.. . 

Wij raden onze lezers aan, 
in hun dagblad eens een 
paar weken de kroniek van 
de verkeers- en arbeidsonge
vallen te lezen. Het aan
dachtig volgen van deze kro
niek levert bijna dagelijks 
illustratiemateriaal bij de 
toestanden in dit land... 

Wijzelf vonden op één en 
deze'fde dag : een bouwar
beider uit Brugge werd te 
Luik zwaar gewond toen hij 
van een stelling stortte; te 
Maaseik werd een autobus 
uit Lanaken, die Vlaamse 
grensarbeiders vervoerde, in 
een botsing betrokken. Te 

Monceau-sur-Sambre wer
den drie arbeiders w.o twee 
Italianen, zwaar verbrand 
bij een ongeluk met een 
Bessemer - convector. 

leder van onze lezers ka» 
de proef op ieder willekeu
rig ogenblik gedurende een 
paar dagen wagen. Hij zal 
steeds vaststellen dat er 
geen dag voorbijgaat zonder 
dat Vlaamse mobie'en in 
verkeersongevallen betrok
ken worden. En dat het zwa
re en gevaarlijke werk ook 
in WaUonië voornamelijk 
door Vlamingen en buiten
landers wordt verricht. 

iedere dag' Verongelukken' ergens Vlaamse mobielen. 

Een eenvoud'g rekensom
metje leert, dat een Luike-
naar dus 20 maal meer 
waard is dan een Antwerpe
naar. 

Het verbaast ons niet; we 
zijn dat zo ongeveer ge
woon. 

Maar welke V'aamse snul 
onderschriift nog de lenin
gen van het Wegenfonds? 

NIEUWE SCHRIJFSTIJL 

De Vlaamse CVP-ers heb
ben al zo vaak met heilig 
vuur stel ingen verdedigd 
die ze even later zonder slag 
of stoot op bevel « van ho
gerhand » moesten ontrui
men, dat ze nu toch wel wat 
voorzichtiger geworden zijn. 
Althans in hun geschritten. 

Kiebooms begint tegen
woordig bijna ieder van zijn 
volzinnen in de « Gazet van 
Antwerpen » met de fraaie 
aanhef : « Op het eerste 
zicht althans.. . ». Het heet 
dan • « Op het eerste zicht 
iilthans schuilt hier veel po-

yjLKSONiÊ 

Hernieuw uw abonnement 

zitiefs in », « op het eerste 
zicht lijkt dit niet onaan
vaardbaar ». 

We zouden dat de « elas
tische - terugtocht - stijl > 
willen heten. Als er later een 
haar in de soep komt en 
Kiebooms' voorspellingen 
blijken woorden in de wind 
te zijn geweest, dan kan de 
man een poosje al zijn vol
zinnen beginnen 'met : « Bij 
nader toekijken blijkt ech
ter... ». 

We zijn er trouwens van 
overtuigd dat er nog heel 
wat bij nader toekijken zal 
blijken... 

PETITrONNEMENT 
Meer dan een half miljoen 

handtekeningen onder het 
Waals petitionnement : een 
rezultaat dat andermaal be
wijst dat het B S.P.-kongres 
er wellicht in geslaagd is een 
broze lektorale eenheid te 
herstellen, doch geenszins de 
militerende vleugel in het 
wallingantisme de wapens uit 
de handen te slaan. De toe
komst van het land wordt el
ders bepaalt dan op de kon-
gressen der grote partijen... 

Het succes van het peti
tionnement wijst overigens 
op een brede onde^-stroom van 
latente anti-Vlaamse gezind
heid in Wallonië en in frans-
talig Brussel «Contre l'im-
périalisme flamand » was zo
wat het motto, waaronder het 
petitionnement meestal ter 
ondertekening werd voorge
legd 

Eenzelfde, uitgesproken ne
gatieve, anti-Waalse stro
ming zal men vergeefs zoeken 
In het Vlaamse land Wie 
zijn de sectairen en de ras-

sisten ? 
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Hier ergens moest Aleurop komen ' 
Het industrieterrein van Tessen-
derlo • vele hektoren groot • 
bestaat grotendeels vit ivoeste 
grond. De industrie trok naar 
Wallonië... 

BEKLAGENSWAARDIG 

Een man die wij beklagen 
Is wel beeldhouwer Oscar 
Jaspers. Hij kreeg een welis
waar zeer vererende, maar 
daarnaast ook haast cnmo-
gelijke opdracht : het eer
biedwaardig gelaat van onze 
eerste-minister in steen te 
vereeuwigen voor het nage
slacht. 

De buste van Theo Lefèvre 
Is bestemd om in het Parle
ment een plaats te vinden in 
de galerij van de Belgische 
premiers. Liever daar in ie
der geval dan in onze leef-
kamer! 

In het verleden was het 
, ^ 8 f J | ^ i i £ . « ^ e s t a l ^ , dat een 

eerste-minister het kappen 
van zijn buste nooit lang po
litiek overleeft. Dat zou dan 
toch een lichtpunt zijn. 

VLAAMSE C.V.P, 

IN VERZET ? 

Na de publikatie van het 
ontwerp Kongresbesluiten 
door het Nationaal Komitee 
van de C.V.P. is de Vlaamse 
C.V.P.-pers met een nieuw 
spelletje begonnen : het da
gelijks weermachtsbericht 
van Vlaamse C.V.P.-manda-
tarissen en -arrondissemen
ten die — naar het heet — 

zich verzetten tegen het 
Kongres-vergelijk. 

Gaan we daar uitvoerig 
verslag over uitbrengen ? Och 
kom, we weten sinds Herto-
ginnedal — en eigenlijk al 
veel langer — wat die papie
ren oorlog waard is. 

Wat de C.V.P. betreft, is de 
strijd trouwens lang beslist : 
van op het partijkongres te 
Oostende in 1961. Waar de 
Vlamingen gretig de nauwe
lijks vergulde pil der 2 /3-
meerderheid slikten. 

Het huidig verbaal protest 
is niet méér dan de oprisping 
van CV.P.-ers, die beseffen 
dat een nieuwe kapitulatie de 
triomf van de Volksunie bij 
de volgende verkiezingen nóg 
zal vergroten. 

Er is werkelijk maar één 
middel om deze heerschappen 
te leren : de schrik voor hun 
zetel, de dreiging van de 
Vlaams-nationale oppositie. 

JA THEO I 

Theo Lefèvre heeft nog 
maar eens een timing opge
steld : van nu af tot begin 
januari zal hij nadenken 
over het probleem van de 
uitbreiding van het universi
tair onderwijs. Gedurende de 
daaropvolgende weken zal 
een wetsontwerp worden 
neergelegd en voor 15 maar t 
zal er een beslissing zijn. 

Met al die data klinkt het 
fantastisch positief en zake
lijk. Maar dat is maar een 
va'se klank : in welke rich
ting Theo gaat nadenken, 
weet nog niemand. En of hij 

TWEE BRIEVEN 
In de jongste aflevering 

van de Mededelingen der 
Vereniging van Vlaamse Let
terkundigen wordt een brief
wisseling gepubliceerd tussen 
de voorzitter der vereniging, 
de socialistische auteur 
Achilles Mussche enerzijds en 
ons aller eerste-minister an
derzijds. 

Deze briefwisseling is teke
nend voor de plompe, boerse 
en zelfvoldane mentaliteit 
van de eerste-minister. We 
geven beide stukken hieron
der zonder verder kommen-
taar ; ze spreken boekdelen. 
« Mijnheer de Voorzitter, 
In zijn tijd, heb ik uw bro
chure « Vlaanderen en Brus
sel 1963 » in goede orde ont
vangen. Ik heb daar niet da
delijk op gereageerd daar ik 
van oordeel ben dat U zich 
met kultuuraangelegenheden 
moet bezighouden en niet 
met politieke waarvoor U niet 
de minste bevoegdheid hebt. 
Intussen zal U wel vernomen 
hebben dat de taalontwerpen 
ook door de Senaat werden 

goedgekeurd en diensvolgens 
wetten zijn geworden. Hoog
achtend», (get. Theo Lefèvre). 

Het antwoord op dit hoog
staand, beleefd en in korrek-
te (!) taal gestelde epistel : 
«Mijnheer de Eerste-Minister, 
Hierbij ingesloten stuur ik U 
Uw brief terug. Afgezien van 
het feit, dat in het leven van 
een volksgemeenschap cul
tuur en politiek elkaar soms 
onafscheidbaar kunnen ra
ken; 
afgezien van de overweging 
dat in een demokratie ieder 
staatsburger de bevoegdheid 
moet hebben om een politiek 
oordeel te vellen, niet alleen 
op de dag van verkiezing; 
moet ik U doen opmerken dat 
ik van een brochure van on
ze Vereniging over «Vlaande
ren en Brussel 1963 » niet af
weet, zodat Uw brief boven
dien aan een verkeerd adres 
werd gericht. Hoogachtend. 
De Voorzitter». (get. Achil
les Mussche). 

Inderdaad : kommentaar 
totaal overbodig 1. 

ditmaal zijn timing zal na
komen, gelooft geen mens; 
te vaak lapte Lefèvre zijn 
eigen tijdschema aan de 
laars. 

Toch is er een onnozele 
hals gevonden die in het pu
bliek zijn volle vertrouwen 
in Theo uitspreekt : de wel
haast onbekende C.V.P.-
volksvertegenwoordiger M. 
Bianckaert die in de « Ga
zet van Antwerpen » het 
volgende schrijft : « Wij 
kennen het harde doorzet
tingsvermogen van Theo Le
fèvre, zodat wij durven ge
loven dat het waar zou kun
nen zijn ». 

« Durven geloven » en 
« zou kunnen zijn » : indien 

Blanckaert verstandiger was 
zouden we zeggen dat hij 
een voortreffelijk humorist 
en kenner van Theo is. Maar 
de man méént het : om de 
tien lijnen nodigt hij ons in 
zijn artikel uit, thans « ja 
Theo » op de straat te gaan 
schilderen. 

We zullen met die « ja 
Theo » toch maar even 
wachten tot 16 maar t 1964... 

NOG STEEDS MOL 

De Vlaamse C.VP.-ers 
worden er niet graag aan 
herinnerd dat het Atoomcen
trum te Mol een produkt is 

van de unitaire C.V.P.-rege-
ring ten jare 1952. 

Wat hen niet belet, thans 
hoog van de toren te blazen : 
de verantwoordelijke minister 
is immers socialist. «Princi
piële standpunten» in dit 
land zijn gewoonlijk niet be
stand tegen een onderzoek 
naar het partijpolitiek belang. 

Het centrum heeft prak
tisch reeds twee miljard aan 
staatsgelden opgeslokt. Maar 
nog altijd kunnen ministers 
rustig b e w e r e n dat 
de bevoegdheid van de s taat 
inzake de taalwetten te Mol 
omstreden Is. 

Zuivere toestanden dan 
maar : dat men Mol totaal 
verstaatst!. 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 
Bij de wekelijkse Aragen vont! dhr Kroiiacker 

het nodig op de tribune te komen. IJij vond 
het zelfs nodig Nederlands (of iets dat daarop 
geleek) te spreken. De i-eden van deze onge
wone verbale bedrijvigheid ? Kronacker was 
als echte Belg echt gebelgd door de schande
lijke gedragingen van heethoofden tijdens de 
federalistische betoging te Antwerpen die 
« gebrek aan eerbied toonden ten opzichte van 
de Koning, de Belgische vlag met de voeten 
traden, het nationaal lied parodieerden en 
zekere leden van de koninklijke familie bele
digden ». De achtbare spreker vroeg met 
verontwaardiging en verkeerde klemtonen aan 
de minister van justitie, of hier geen vervol
ging werd ingesteld op grond van de wet 1847 
die hij voor de gelegenheid speciaal had opge-
gra\en. Aan de minister van binnenlandse 
zaken vroeg hij welke maatregelen hij zou 
nemen om dergelijk sdiandaal in de toekomst 
te verhinderen. 

Mini.ster Venr.e\len iintwoordde op vlakke 
toon dat volgens het verslag \aa de politie 
geen strafbare feiten bekend waren en er dus 
geen vervolgingen waren ingespannen. Er 
/ouden echter in de toekomst maatregelen 
getroffen worden, zo zulks mocht nodig 
blijken, zo besloot hij met een holle minis
teriële gemeenplaats. 

Minister Gilson draafde wat mee met Kron
acker, loofde diens klare kijk op de werkelijk
heid en verwees naar een brief van de 
burgemeesters aan het politiekorps, waarin 
verzocht werd de overlieid te verwittigen wan
neer het achter het plan mocht komen waarbij 
de nationale instellingen moeten vernietigd 
worden. 

Dat gebeurde in de volslagen onverschillig
heid van de Kamer. Kronacker, zichtbaar ont
stemd bij het uitblijven van enige echo op zijn 
tremelo's, pakte zijn zwart lederen koffertje 
beet, klom de treden van het halfrond op en 
verdween waardig met de kous op de kop. Hij 
zal zich afgevraagd hebben, wie na hem die 
dierbare simbolen zal verdedigen. Beangstigen 
de vraag, inderdaad. 

De molen der begrotingen is beginnen 
draaien. De begroting van 's lands middelen is 
de belangrijkste en ook de eerste, want zij is 
de samenvoeging van al de departementele 
begrotingen. Zij moet de regering de miljarden 
bezorgen om haar politiek te voeren. Dat is dan 
ook de reden waarom de bespreking een aan
leiding is om de algemene politiek van de 
regering te behandelen. 

Minister Dequae maakte het zich gemakke
lijk : de begroting was gestegen omdat er enkele 
noodzakelijke verhogingen in voorkwamen en 
verder omdat de prijzen gestegen zijn. In onze 
buurlanden is de stijging verhoudingsgewijs 
nog groter, troostte hij. Dat er weer een tekort 
zal zijn op de verhoogde begroting en de staats
schuld weer zal stijgen in een periode van 
uitzonderlijke hoogkonjunctuur, is ook niet 
dramatisch. Dat is alleen maar kroni.sch. 

Mocht de Kamer de minister van financiën 
niet volgen dan zou hij, zo zei hij manmoedig, 
daaruit de besluiten trekken. 

Wij geloven niet dat de regering hierdoor op 
dit ogenblik in gevaar is. Wij zien het nog niet 
gebeuren dat De Sweemer alleen en eigenhandig 
deze regering zal ombrengen. Hoewel wij de 
groeiende invloed en wijdse visie van deze 
socialistische staatsman niet onderschatten. Hij 
bewees weer zijn financiële deskundigheid en 
zijn staatsmanszin toen hij, met het hem eigen 
brio, in keurig Gents de schrapping voorstelde 
van de schadeloosstelling aan sommige inci-

vieken om het budgetair evenwicht te bereiken. 
De eerste-minister kwam ook op de tribuue 

om de algemene politiek toe te lichten. Hij stelde 
de vermetele vraag of zijn regering het geluk 
van zijn medeburgers verhoogde. Als daar voor 
de bezorgde eerste-minister werkelijk wat aan 
gelegen is, dan raden wij hem, een onderzoek 
bij het grote publiek (door de T.V. bv.) te laten 
instellen. Het zal heilzaam zijn voor zijn botte 
zelfoverschatting. 

Onder deze regering, bekende hij, hebben d« 
verhoudingen tussen Walen en Vlamingen zeer 
scherpe vormen aangenomen. Het is geen ver̂ i 
wijt, zei hij verdraagzaam en gelaten. 

Of er tussen de zetelaanpassing en de grond
wetsherziening (lees : het afgrendelen van de 
Vlaamse democratische meerderheid) een 
rechtsband of een feitelijke band bestaat, i» 
van geen belang : zij moeten er beide komen. 
Wat neerkomt op de in de grondwet mgesChro-
ven politieke minderwaardigheid van do 
Vlamingen. 

Deze brutale openhartigheid is ons nog 
liever dan het gedaas van de CV.P.-ers buiten 
het parlement, waarbij zij opkomen voor het 
heilig democratisch recht van de zetelaanpas» 
sing zonder enige voorwaarde. Omdat wQ 
weten dat deze heerschappen gedwee d« 
gekwalificeerde meerderheid zullen stemmen, 
zoals Lefèvre het van hen eist om zijn mini»> 
teriële huid te redden. 

De moeilijkheden zijn er om overwonnen t« 
worden, zei Lefèvre diepzinnig en mannelijk. 
Hij haalde nog een gemeenplaats aan van 
maarschalk- Foch en besloot met het deuntja 
der gelijkheid van de beide volkeren. 

Verroken hield zijn vroeger aangekondigd» 
interpellatie over de toepassing van de taalwet 
in het studiecentrum voor kernenergie te MoL 
Het was een degelijke, goed doordachte en 
stevig gedocumenteerde tussenkomst, waarbij 
de interpellant onbetwistbaar bewees dat het 
S.C.K. onder toepassing van de taalwet valt. 

Leo Wouters sprak in dezelfde zin met klem 
en overtuiging. Hij zei dat de tijd gekomen is 
om de hoogste posten in handen te geven van 
nederlandstaligen en hen te laten bijstaan doo» 
een franstalig adjunct. De Waal Parisis, in een 
haast niet te volgen spreektempo, beweerd» 
dat het S.C.K. een privé-instelling is en dus niel 
onder toepassing vj i de taalwet valt. De 
juridische bolleboos vergat in zijn vaart t» 
bedenken dat het toch onvoorstelbaar is dat 
de gemeenschap 80 a 90 % van de oprichtings-
en werkingskosten op zich neemt voor een 
louter privé-onderneming. Het zou vanwege d« 
staat karakteristiek wanbeheer en verspilling 
der goederen van de gemeenschap zijn. 

Minister Gilson, glad en welbespraakt, 
praatte overvloedig en spitsvondig om een 
mistgordijn over het debat te spreiden. 

Minister Spinoy deed verward en onsamen
hangend ; hij hield voor, dat art. 35 niet radi-
kaal moest worden toegepast. Hij meende dat 
hij zelf over de taalkennis van de dir.-generaal 
kon oordelen en dat zo het examen kon weg
vallen dat door de wet, die hij zelf stemde en 
die hij als minister dient uit te voeren, wordt 
opgelegd. 

De Saèger trok helder en gevat de besluiten 
uit het debat : de benoeming van de dir.-gene
raal is onwettelijk en het S.C.K. dient gena
tionaliseerd. 

De Volksuniegroep diende een motie van 
afkeuring in tegen de regering. Wij komen op 
dit debat terug wanneer de stemming over da 
moties zal gekend zijn. 

Nik Claes. 
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PRIMITIEF 

In het kader van de post
universitaire cyclus over 
ruimtelijke ordening sprak 
enkele dagen geleden dr A. 
De Waele te Gent over ver
keersproblemen. 

In een uiterst scherp en 
boeiend betoog bewees dr De 
Waele dat de kostprijs van 
het vervoer in België zeer 
hoog ligt, terwijl het verkeer 
er steeds een politiek instru
ment geweest is en slechts 
zeer zelden een ekonomisch. 

Zo belichtte de spreker 
duidelijk het knelpunt van 
het Belgisch spoorwegver
keer : de koncen.ratie te 
Brussel van een enorme pen
delbeweging. De zeer lage 
abonnementsprijzen op de 
treinen zijn in het licht 
daarvan niets minder dan 
een blijvende subsidie voor 
de versterking van het Brus
selse overwicht. Louter ver
keerstechnisch dient daarbij 
aangestipt dat de spoorlijnen 
rond Brussel en de Noord-
Zuidverbinding door deze 
massale pendel op de spits
uren hun maximum - kapa-
citeit volkomen benutten. 

NUTTELOOS EN NUTTIG 

Dr De Waele handelde 
verder ook over het wegver
voer en de wegenbouw. Hij 
stelde vast dat België heel 
de wegenbouw op zijn kop 
zet : eerst worden de nut te
loze autostrades gebouwd, 
daarna slechts de noodzake
lijke. De Route de Wallonië 
zal slechts een verkeersdruk
te hebben die vergelijkbaar 
is aan die op de weg Gent-
Oudenaarde; de E-3 is ver-
keersekonomisch belangrij
ker dan de autosnelweg 
Brussel-Oostende. 

Dr De Waele had er kun
nen bijvoegen dat de auto
strade Brussel-Oostende ge
bouwd werd ondanks het 
feit dat ze in het Vlaamse 
land loopt : het is de week-
end-uitvalstraat der Brus
selaars naar de kust, ver
lengstuk van la capitale... 

Het referaat van dr De 
Waele is het zoveelste bewijs 
voor de stelling, dat in Bel
gië infrastruktureel en eko
nomisch gepland wordt aan 
de hand van de stelling : de 

, arbeider moet zich verplaat
sen, niet de fabriek. De mo-

I biliteit is een baziselement 

van het Belgisch kapitalis
me, dat de verkeerstechni
sche problemen aan dit ba
ziselement heeft onderge
schikt gemaakt. 

AMNESTIE 

Het veel verspreide « Pa
rochieblad » brengt in zijn 
nummer van 1.12.1963 een 
open brief aan... pater Pire, 
Nobelprijswinnaar. Hierin 
vraagt Sinjoorke dat de No
bele pater ook eens zou aan
dringen op amnestie in eigen 
land en in de eerste plaats 
voor de levende doden die 
nog in St-Gillis zitten. 

Schrijver verwijst naar de 
rede van pater Pire, op 18 
oktober gehouden bij het 
tienjarig bestaan van de Eu
ropese Conventie voor de be
scherming der Rechten van 
de Mens. Hierin had de pa
ter pertinente dingen gezegd 
over Zuid-Afrika, Spanje, 
Angola, enz., maar gezwegen 
over het eigen land. 

Sinjoorke schrijft letter
lijk : « Maar op enkele kilo
meter van hier, in St-Gillis 
namelijk, zitten nu bijna se
dert 20 jaar nog ettelijke 
sukkelaars te verkommeren 
en op hun dood te wachten. 
Naar menselijk oordeel heb
ben zij zich tijdens de oor
log deerlijk vergist. Hiervoor 
hebben zij zeer zwaar geboet, 
zo zwaar en zo lang als het 
in geen enkel land ter we
reld mogelijk is geweest. Is 't 
nu nog niet genoeg ? Zijn dit 
dan geen mensen en... be
staat er dan geen barmhar
tigheid meer ? Is deze defini
tief geweerd uit de Rechten 
van de Mens ? ». 

We wachten (enigszins 
skeptisch) op de reaktie van 
pater Pire en de Belgische 
machtshebbers. Ook Kerst
mis heeft op deze potentaten 
nooit indruk gemaakt... 

TEKST DER 

TAALWETTEN 

De volledige tekst der taal
wetten, met die kommenta-
ren in juni en juli in de pers 
verschenen, werd uitgegeven 
door de V.Z.W. « Werkge
meenschap voor Vorming en 
Dokumentatie », als nr 7 van 
jaargang 1963 van het Do-
kumentatieblad der V.VB. 

Een uitvouwbare taal-
grenskaart illustreert de eer
ste taalwet. 

Wij bevelen dW hMorfecK 
dokament ten zeerste aan. 
Het kan worden bekcanen 
door storting van 50 F op PR 
8947.47, van de Dokumenta-
tiedienst van de V.V.B., Ti-
chelrei 37, Gent. 

Indien 150 F wordt gestort, 
krijgt men de volledige jaar
gang van het Dokumentatie-
blad. 

DE KUMUL 
In rode vakbondskringen 

wordt aangedrongen op het 
verbieden van kumul tussen 
een mandaat van Kamer of 
Senaat en het lidmaatschap 
van het Nationaal Bureau 
van het A.B.V.V. 

De zoveelste slag in het 
water! 

Waarom zwijgen deze 
kringen over de misselijke 
kumuls van de talloze bur
gemeesters en schepenen (en 
nog niet van de kleinste ge
meenten!). Of zouden er in 
dat geval geen socialisten 
meer overschieten in het 
parlement? 

LOSSER VAN DE PARTIJ? 

De opvolging van Jos De 
Saeger als ondervoorzitter 
van de C V.P. en voorzitter 
van de Vlaamse CV.P.-vleu

gel heeft heM wal vo«fCën Ib 
de aarde gehad. 

Een der kandidaten ^c^s dé 
heer Hulplau, voorzitter vtai 
het A.C.W, Tot eenieders 
verbazing heeft het A.C.W. 
laten weten dat het op deze 
benoeming van zijn voorzit
ter geen prijs stelt. Als reden 
werd opgegeven dat het 
voorzitterschap van het 
A.C.W. moeilijk te verenigen 
is met een topfunktie in de 
parti j . 

Dit standpunt heeft velen 
verbaasd, sommigen willen 
er een bevestiging in zien 
van het feit dat de grote 
christen - demokratische or-
ganizatie niet scheutig is op 
een al te grote gebondenheid 
met de partij , nu het deze 
laatste zeker niet voor de 
wind gaat. Ze verwijzen 
daarbij naar de houding 
van Gust Cool ten tijde van 
het « taalkompromis » in ju
li : de christen - sindikalis-
ten zouden toen bereid ge
weest zijn om desnoods over 
het lijk der regering te gaan. 

ANDERE REDEN? 

Het Brussels satirisch 
weekblad « Pan » zoekt de
ze week voor Hulpiau's te
rughoudendheid een andere 
reden. Het legt in de mond 
van (de klassieke) kwaad
sprekers de bewering, dat 

Hernieuw uw abonnement 

Hulpiau's weigering een fi
nanciële ondergrond zou 
hebben. Het voorzitterschap 
van het A.C.W. gaat — steeds 
volgens « Pan » — gepaard 
met enkele niet te onder
schatten voordelen : een 
reeks mandaten als beheer
der van belangrijke maa t 
schappijen zoals de Nationa
le Maatschappij voor Goed
kope Woningen, de B.R.T., 
enz. De heer Hulpiau zou, nog 
steeds volgens de kwaadspre
kers van « Pan », niet graag 
verzaken aan de bijna twee 
miljoen die hij jaarlijks uit 
deze mandaten opstrijkt. 
Hijzelf zou dan de « princi-
pië'e » bezwaren ingefluis
terd hebben aan de woord
voerders van het A.C.W ... 

WIJ HAMEREN VERDER! 

SüCiiimig hoekje te Mechelen, de stad van het V.U.-kongres. 

Het VU-kongres te Mechelen wordt onder 
vele opzichten een werkelijk nieuw kongres, 
dat zal verschillen van alle vorige. Nooit wer
den voorbereidingen op een dergelijke schaal 
aange\at, nooit werd door zo veel vooraan
staanden en kaderleden samengewerkt, nooit 
werden de referaten zo grondig besproken en 
ingestudeerd op elk vlak. 

Bovendien wordt het in feite het eerste 
kongres, dat overeenkomstig de nieuwe sta
tuten de wil van de ganse partij zal kenbaar 
maken. Als zodanig zal het kongres de hoogste 
macht in de partij vormen en zullen de beslui
ten elke mandataris en ieder partijlid verbin
den. Enkel de statutair stemgerechtigde 
afgevaardigden uit gans Vlaanderen zullen tot 
de stemmingen op de sektievergaderingen 
worden toegelaten. 

Een buitenstaander kan zich nauwelijks een 
idee vormen van de indrukwekkende arbeid 
welke diende geleverd om deze totaal ver
nieuwde manifestatie te doen gelukken. 

Niet alleen hebben de verschillende werk
groepen van de studiedienst wekenlang gewerkt 
aan het opstellen van de tekst der drie refe
raten, maar deze werd bovendien grondig 
besproken door het dagelijks bestuur en het 
hoofdbestuur der partij. De veelomvattende 
technische organisatie van het kongres werd 
tot in de puntjes verzorgd door het inrichtend 
komitee, onder de deskundige leiding van Rudi 
Van der Paal en Oskar Renard. Ten slotte 
zullen alle afdelingen medegewerkt hebben aan 
de voorbereiding, door hun algemene leden
vergadering gewijd aan het kongres. 

Ieder nationalist, die naam waardig, moet 
beseffen dat het komend kongres tot een waar 
sukses moet uitgroeien. Immers is het nodig dat 
zowel de pers, als onze tegenstrevers, als het 
ganse Vlaamse volk, inzien dat de Volksunie 
nooit zo sterk was als nu. Sterk door haar 
groeiende organisatie, sterk door haar gefun
deerde nationalistische ideologie, zoals die tot 
uiting komt in de referaten, sterk ten slotte 
door de zekerheid van de komende overwin
ning. Overwinning die moet leiden tot de 
definitieve vorming van Vlaamse macht. 

Laat de kleurpartijen maar kankeren over 
ruzies in de Volksunie... als ze hun eigen 
intriges willen oplossen zullen ze meer dan 
werk genoeg hebben ! Hoe ze ook hun ver
molmde partij administratie oplappen, het kon-
takt met het levende volk zal nooit hersteld 
worden. De kloof tussen partijen en kiezers 
zal groter worden, het laatste wantrouwen in 
de politieke leiders van de Belgische eenheids-
BtaK* weggevaagd. 

T-n de rangen van de Volksunie, van hoog 
tot laag, heerst een kameraadschappelijke 
geest en strijden zowel gelovigen als vrijzin

nigen dag na dag voor het ideaal « Vlaanderen 
eerst » ! Hier geen getwist tussen links of 
rechts, tussen klerikaal of anti-klerikaal, 
tussen zwart of wit. In de V.U. kan men de 
ware eendracht vinden die in de andere par
tijen onbestaande is. Bij de B.S.P. vindt men 
alleen een kunstmatige kadaver-eenheid, bij de 
C.V.P. een schijnheilige gekamoufleerde breuk, 
bij de P.V.V. een ouderwetse eenheid van de 
laatsten der patriotards. Zelfs de kommunisten 
zitten met Chinezen en Russen. De V.U. is 
gebouwd op het onbaatzuchtig idealisme van 
talloze propagandisten en kaderleden. De 
kleurpartijen steunen op betaalde kader.s, 
gefinancierd door vakbonden en mutualiteiten. 
Deze tegenstelling is te groot om nog verbor
gen te blijven voor de massa, die meer en 
meer tot de overtuiging zal komen, dat van de 
« grote nationale » partijen geen ernstige ver
nieuwing kan uitgaan. 

Ons kongres werpt de ramen open voor 
frisse lucht in dit land. Het toont een moderne 
vooruitstrevende Vlaams-nationale Volksunie, 
die niet negativistisch is, doch positieve oplos
singen aanbiedt. 

De referaten zijn degelijk en grondig uitge-
werkt^en bieden nieuwe perspektieven betref
fende de vraagstukken die levensnoodzakelijk 
zijn voor het Vlaamse volk. 

Voor de zelfstandigen wordt, naast verschei
dene konkrete voorstellen en een beoordeling 
van de pas verschenen sociale wetten, een 
volledig nieuw kompensatlestelsel inzake RMZ 
voorgesteld. Het sociaal-ekonomisch referaat 
vormt wellicht het belangrijkste dokument van 
die aard, door de V.U. opgesteld. Het toont de 
richting welke het Vlaams-nationalisme moet 
volgen. Ten slotte zal het gedetailleerd refe
raat over de brandend-aktuele grondwetsher
ziening bewijzen, dat de federalisten een 
betere en klaardere oplossing brengen dan de 
unitaristen met hun vage en tegenstrijdige 
formules. 

In de voorgestelde besluiten, zoals deze 
werden goedgekeurd door het Hoofdbestuur en 
bestudeerd door alle afdelingen, worden ver
schillende grondbeginselen vastgelegd, die de 
grondslag moeten vormen van het partijpro
gramma. Dit laatste zal door de studiedienst 
worden uitgewerkt en \óór de volgende ver
kiezingen over het ganse Vlaamse land 
verspreid. 

Wij roepen een laatste maal alle leden, 
kaderleden, propagandisten en mandatarissen 
op, om aktief aanwezig te zijn op het kongres 
dat wellicht een mijlpaal kan worden in de 
geschiedenis van het na-oorlogse nationalisme. 

E. Slosse 
Hoofd VU-Studiedienst. 
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GRASiMlINEN BIJ DE POST WERKT VERHELDEREND 
.®ra8<3umen in officiële BelgïscKa 'dokumenten en statïstïelcen Is 
s teeds een leerzaam en verhe lderend tijdverdrijf. Verhe lde rend 
yoora l omda t , w^elk d o k u m e n t of we lke stat is t iek m e n ook ter 
h a n d neemt , doorgaans de achterstel l ing der V l a m i n g e n daarui t 
overduideli jk blijkt. 
iWe hebben de proef dezer dagen o n d e r n o m e n me t het « Jaar 
boek der Belgische Poster i jen 1962 ». 

Het « Jaarboek » is een dokument, 
dat men zich voor luttele franken in 
ieder postkantoor kan aanschaffen. 
Geïnteresseerde lezers zullen het dus 
stellig niet moeilijk hebben, ons ci j
fermateriaal en onze bevindingen 
aan te vullen en te kontroleren. 

België is ingedeeld in elf postge-
westen. Er zijn — in het teken van 
de eeuwige unitaire fifty-fifty-poli-
tiek — vijf eentalig-Franse, 5 een-
talig-Nederlandse en een tweetalig 
Brussels postgewest. Deze op het 
eerste zicht « normale » verhouding 

mer 1 geeft ti de desbetreffende ci j
fers. 

Uit deze statistiek blijkt vooreerst, 
dat de bevolkingsverhouding tussen 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel er 
een is van 5 - 3 - 1 . Wat het aantal 
ontvangerijen betreft, wordt deze 
verhouding echter op haar kop ge
zet : Vlaanderen heeft 80 kantoren 
te kort, Brussel 30 en Wallonië heeft 
er 110 te veel! De toestand te Brus
sel mag echter normaal genoemd 
worden; het betreft hier een agglo
meratie met uiteraard slechts be-

TABEL I 

Wallonië 
Vlaanderen 
Brusselse agglotnerade 

^lel land 

Bevolking 
3.110.000 
5.103.500 
1.016.000 

9.228.500 

Aantal onlvangerijen 
362 
337 
51 

750 

De vergelijking tussen enkele ge
westen stelt dit zo mogelijk nog dui
delijker; we geven ze in onze sta
tistiek nummer 2. 

De vergelijking van Gent met Na
men is eenvoudigweg wraakroepend: 
Gent heeft, voor meer dan een mil
joen inwoners, 61 ontvangerijen; Na
men heeft er 70 voor minder dan een 
half miljoen inwoners! 

Dal het kliënteel van de postkan
toren in Vlaanderen het slachtoffer 
van deze toestand is, o.m. door lan
gere wachtbeurten, vergt wel geen 
betoog. Een nog grotere weerslag on
dervinden echter de Vlaamse post-
beambten : er zijn minder benoe-

DE FORMULE IS KLAAR! 

mings- en bevorderingsmogelijkhe-
den. Wat op zijn beurt dan weer eert 
terugslag heeft op de ganse Vlaam-, 
se gemeenschap : minder arbeids-« 
plaatsen, gemiddeld lagere lonen er* 
dus minder verbruiksmogelijkheid^ 
Daarnaast stelt zich het probleem! 
van de dagtaak der postbeamten :l 
terwijl een Gents postbediende vi t 
kliënten moet verzorgen, kan zijrt 
Naamse kollega op zijn dooie gemald 
twee gevaUetjes afhandelen. Gelij]^ 
loon voor gelijk werk? 

Het « (Jaarboek der Belgische Pos-* 
terijen », dat we even hebben doori 
bladerd en waaruit we slechts in het 
voorbijgaan een paar cijfers en ar-i 
gumenten hebben saamgelezen, is 
niet het enige dokument dat dage
lijks door het grote publiek wordC 
gehanteerd en dat een lading anti-i 
Vlaams dynamiet bevat. We nemen 
ons voor, in de nabije toekomst t e a 
gerieve van onze lezers eens de tele-* 
foonboeken te raadplegen... 

W.d.M. 

ZETELAANPASSING : BOERENBEDROG 
Verleden week vrijdag hechtte de Kabinetsraad zijn goedkeuring aaa 
het voorstel Gilson voor zetelaanpassing zonder verhoging van hel 
aantal zetels. Betekent zulks, dat er nu op korte termijn komaf zal 
worden gemaakt met deze kwestie, die reeds driemaal tijdens de ver* 
kiezingsstrijd als grote stemmenvanger werd gehanteerd ? 

TiBEL II 

fost-gewest 
Gent 
Aamen 
LibramonL 
Hasselt 

bevolking 
1.038.500 

i69.000 
235.000 
670.000 

aantal 
ontvangerijen 

61 
70 

il 
31 

aantal 
beambten 

375 
352 
100 
20i 

bevolking 
bediend door 
postkantoor 

6.109 
2.606 
2.080 
5.iOS 

wordt al wat verdacht wanneer men 
let op het feit dat Vlaanderen een 
veel groter bevolking heeft dan 
Wallonië. 

De wanverhouding springt duide
lijk in het oog, wanneer men het 
aantal ontvangerijen per taaistreek 
gaat optellen. Ons statistiekje num-

perkte afstanden, zodat het aantal 
ontvangerijen een geringer rol speelt. 
Tussen Wallonië en Vlaanderen ech
ter is~de tegenstelling sprekend : in 
Vlaanderen is er een ontvangerij per 
15.140 inwoners, in Wallonië per 
8.590 inwoners. Met andere woorden: 
Wallonië telt praktisch tweemaal zo
veel ontvangerijen dan Vlaanderen. 

Het is een illuzie, zulks te geloven. 
Er is vooreerst de kwestie van de kop
peling van zetelaanpassing en grond
wetsherziening in het licht van de 
Waalse vrees voor « minorizering ». 
De eerste-minister heeft verleden 
dinsdag in de Kamer nogmaals ter
zake een verklaring afgelegd die aan 
duidelijkheid niets te wensen laat : 
« Voor zetelaanpassing en grondwets
herziening moet paralleel naar een 
oplossing worden gezocht. Een dis-
kussie over het feitelijke of juridi
sche aspekt van de koppeling heeft 
geen zin ». We twijfelen er niet aan 
dat het C.V.P.-kongres terzake — al
le subtiele verklaringen van sommi
ge Vlaamse mandatarissen en arron
dissementen ten spijt — bevestigend 
zal beslissen. Zodat de politieke ge-

BRIEF UIT NEDERLAND 
Irt « PS », Aveekend-bijlage van « HET 

PAROOL », waarin de bijzonderste ge
beurtenissen van de afgelopen dagen nog 
eens opnieuw worden opgerakeld, werd 
verleden week nogmaals « het pact der 
Belgen » besproken. 

De zeer realistisch blijvende kommen-
tator meent : « Het spreekt overigens 
vanzelf, dat de grondswetwijziging die 
hier feitelijk in het geding is, geen zaak 
is van de socialisten alleen. De Christe
lijke Volkspartij moet er ook haar stand
punt nog over bepalen ; en dat kan, gelet 
op de druk die de Vlaamse Volksunie 
uitoefent, nog wel moeilijk genoeg blij
ken ». 

Dat de « Parool a-reporter ongetwijfeld 
voet aan grond heeft inzake de Vlaamse 
problematiek bewijst de volgende passus: 
« Een tegenstuk van het Waalse exclusi
visme is het Vlaamse ongeloof in werke
lijk doeltreffende maatregelen van de 
centrale overheid ten behoeve van de 
rechtsgelijkheid der taalgroepen. Veel 
Vlamingen zeggen, dat de franstaligen 
toch altijd ongestraft zullen kunnen sabo
teren. Als voorbeeld van onverzoenlijk
heid en hoogmoedig wanbegrip wijst men 
op de gang van zaken te Leuven, waar het 
franstalig deel van de professoren en het 
andere personeel der katholieke univer
siteit voor zich rechten vraagt, die neer
komen op een soort algehele bescherming 
tegen barbaren ». 

Tenslotte wordt de vinger op de 
(Vlaamse) wonde plek gelegd : « Maar de 
Vlamingen zullen zelf hun eigen zwakke 

punten moeten verwijderen. De Belgische 
taalproblematiek komt tenslotte voor een 
belangrijk deel voort uit de neiging van 
nederlandstaligen tot capitulatie voor 
geld en aanzien, die zij daarmee denken 
te winnen ». 

Waarvan akte. 
In de afgelopen week heeft er in Neder

land een gebeurtenis plaats gehad, die één 
der Vlaamse grieven opnieuw ekstra in 
de kijker gesteld heeft. 

De vlaggen van acht landen klapperden 
in de wind. toen vrijdagochtend een bord 
gehesen werd, waarop stond « fluropaweg 
E 3 » en ir G.D.C. André de Ia Porte, 
hoofdingenieur-direkteur van de direksie 
Noord-Brabant van Rijkswaterstraat, de 
E 3 officieel voor verkeer openstelde. 

De voor Vlaanderen zo belangrijke en 
omstreden verkeersader is gepland van 
Lissabon naar Stockholm via acht landen, 
waarin het thans geopende trajekt, nl. 
Veldhoven-Geldrop (13 km.) slechts een 
kleine schakel vormt. 

De werken aan het Nederlandse gedeelte 
van de E 3 zijn nog verre van beëindigd, 
vermits deze rijksweg uitgestippeld is 
van de Belgische grens (bij Eersel) naar 
de Duitse grens (Venlo). 

Voorlopig zal de (Nederlandse) E 3 -
hoe ironisch dit ook moge klinken -
slechts een verlichting zijn voor het 
plaatselijk verkeer. 

Dhr. de la Porte verklaarde, dat het 
niet in de bedoeling ligt zonder meer met 
het aanleggen van de E 3 verder te garn 
en dat het 16 km. lange gedeelte vbn 

Veldhoven naar de Belgische grens niet 
zal worden gebouwd, zolang de Belgische 
regering met de armen gekruist blijft zit
ten wat het aansluitende Vlaamse gedeelte 
betreft. 

Het Nederlandse E 3-gedeelte - richting 
Duitsland - moet echter klaar zijn in 1968. 

Het bewijs, dat de Nederlanders de zaak 
met degelijke Hollandse efficiency hebben 
aangepakt, wordt wel geleverd door de 
volgende technische gegevens : 'acht via-
dukten werden gebouwd, twee onderdoor
gangen, een rivier werd omgelegd, een 
brug geworpen en een kruising werd 
zodanig aangelegd, dat deze vooralsnog 
ongelijkvloers kan worden gemaakt. 

Dat de Nederlanders ongetwijfeld het 
grootste belang hechten aan de Europa
weg, wordt nog geaksentueerd door het 
feit dat ze deze kostbare weg (10.000.000 
gulden per 13 km. !) prioriteit hebben 
gegeven boven hun nationale autowegen. 

Voor Vlaanderen is het in gebruik geno
men stukje E 3 reeds in zoverre nuttig, dat 
het verkeer Antwerpen-Ruhr via Neder-
laiad, nu het plaatselijk verkeersgebied 
va» Eindhoven zal kunnen mijden. 

Alles bij elkaar heeft de Belgische rege
ring een onrechtstreekse blamage gekre
gen van de Noorderburen. Trouwens ten 
volle verdiend. 

Indien België niet met de aanleg durft 
of kan beginnen, bij gebrek aan bekwame 
kracjiiten : de Nederlandse ingenieurs 
zijn beschikbaar vanaf 1968... 

Kené C. Verrycken. 

volgen van de nieuwe formule voof 
zetelaanpassing a la Gilson, al thans 
wat de Vlamingen betreft, loute* 
grauwe theorie zijn... 

Er is vervolgens het verzet binnett 
de grote partijen zelf. De aanpas
sing zonder verhoging van het aan-, 
tal zetels gaat slachtoffers maken;' 
die slachtoffers laten thans niets 
onverlet om de formule nog in ex
tremis te doen wijzigen. De Waalse 
mandatarissen gaan daarbij voorop, 
vermits vijf Waalse arrondissemen-< 
ten een kamerzetel verliezen. Ze heb-< 
ben het daarbij niet moeilijk, de 
Waalse bevolking warm te doen lo
pen : het handhaven van het aanta! 
zetels maakt het verUes in Wallonië 
duidelijk zichtbaar. 

Men kent het standpunt der Volks
unie : het is haar om het even of de 
zetelaanpassing geschiedt met be
houd of verhoging van het aantal 
zetels. Maar — we herhalen het — 
in de huidige konjonktuur en met 
voor de boeg het grondwetteHjk Her-
toginnedal, dreigt het probleem lou
ter teoretisch te blijven. 

Het is in ieder geval nog lang niet 
zeker, of het de huidige formule zaj 
zijn die uiteindelijk wordt aanvaard. 

Ter voorlichting geven we echter 
hierbij de gevolgen van deze for
mule. 

Zes arrondissementen zul" en een 
kamerzetel winnen : Turnhout. Leu
ven, Hasselt, Tongeren-Maaseik, 
Brussel-Halle-Vilvoorde en Doornik-
Ath-Moeskroen (door de taalgrens-
wijziging in de streek Komen-Moes-
kroen). 

Zes arrondissementen zullen een 
kamerzetel verliezen : leper (door 
de taalgrenswijziging), Neufchatel -
Virton. Dinant - Philippeville Ver-
viers. Bergen en Thuin. Er zullen 107 
kamerleden uit het Vlaamse land 
zijn, 72 uit Wallonië en 33 uit Brus
sel. 

In de Senaat blijft eveneens het 
aantal zetels behouden; er komen 
echter 2 provinciale en 1 gecoöpteer
de senator bij; de zetels voor de pro
vinciale senatoren gaan naar Lim
burg en Brabant. 

Hasselt - Tongeren - Maaseik wint 
twee zetels; Mechelen - Turnhout» 
Brussel - Halle - Vilvoorde en Brugge 
winnen één zetel; Roeselare - Tielt. 
Kortrijk - leper. Gent - Eek'o, Ber
gen - Zinnik en Namen - Dinant • 
Philippeville verliezen een zetel. 

l.v.% 
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Zoals we onlangs onze lezers hebben beloofd, zullen we fn 3» 

toekomst regelmatig in ons blad « reportages uit het verleden 41 

brengen : artikels over een aantal momenten en figuren uit de 

iVlaamse beweging. In de reeks zullen sommige lezers figuren 

missen die zij terecht een belangrijke plaats toekennen; andere 

liguren zullen hen misschien van minder belang lijken. Wij 

zullen, bij alle mogelijke verschillen in appreciatie, ons niettemin 

laten leiden door de objektieve belangrijkheid van de gegeven 

persoon of het gegeven moment. 

UIT DE 

ARCHIEVEN DER 

VLAAMSE BEWEGING 

r Het is er ons in de eerste plaats om 
Üe doen, de kontinuiteit aan te tonen 
,van de idee die de grondslag van heel 
de Vlaamse strijd is geweest — of zou 
moeten zijn hebben, ook wanneer ze 
©p sommige momenten en in som
mige kringen te veel uit het oog ver
loren werd. 

Daarenboven willen wij aantonen 
dat deze gedachte, ook wanneer ze 
yerloren ging in het partijpolitieke 
gehaspel en in de taalwetterij van 
het Vlaamse belgicisme, in de Vlaam
se beweging buiten de partijen steeds 
aanwezig is gebleven. Van deze be
weging is het Vlaams-nationalisme 
de politieke uitdrukking geweest en 
de Vlaams-nationalisten hebben deze 
gedachte zuiver doorheen de tijd ge
dragen. 

Wij willen tevens met deze artikels 
'over de Vlaamse beweging de strijd 
aanbinden tegen de onwetendheid 
Inzake de historische feiten en de 
Ideëele bazis der Vlaamse beweging 
en haar doelstelling zoals die bhjkt 
uit een traditie van tientallen jaren. 
De Vlaamse beweging is steeds méér 
geweest dan een gevecht om de bo
terham; maar zij heeft tevens nooit 
opgehouden, eveneens een gevecht 
om de boterham te zijn. De kuituur 
— waarvan de taal een essentieel be
standdeel is — primeert boven de eko-
nomie; de geest gaat boven de stof. 
Wanneer men deze rangorde omkeert, 
belandt men in het zuiverste mate
rialisme. Dat echter de materiële 
verheffing en de geestelijke vrijheid 
onafscheidbaar zijn, wist de Vlaam.se 
beweging al eerder dan \and \t, 
Lodewijd De Raet en Ma< Ltod si i 

W 

JULIUS VUYLSTEKE 
(foto Archief en Muzeum 
der VI. letterkunde). 

ken dit reeds vóór de eerste wereld
oorlog op zeer duidelijke wijze uit. 
Het loochenen van deze onafscheid
baarheid kan niet anders dan fataal 
zijn. Het zou niet de eerste maal zijn, 
dat voorrang geëist wordt voor de 
biefstukkenpolitiek. Waarheen een 
dergelijke opvatting leidt kan men 
vandaag vaststellen aan het offici
eel socialisme in Vlaanderen, dat 
mede een der heftigste verdedigers is 
geworden van het kapitalistisch uni
tarisme 

De Vlaamse beweging — en het 
Vlaams-nationalisme als haar politie
ke uitdrukking — bezitten een so
ciale traditie die niet van gisteren of 
van eergisteren dateert, en die ge-

VUYLSTEKE 

ïïü'iHi 

l u l 

«f ^*f 1»» 

III"! 

Tir"i'«iili,liiil|iiT", 

bouwdis niet op de negentiende-eeuw-
se mythe van de klassenstrijd, maar 
op de organische opvatting der maat
schappij. Het is in deze lijn dat ook 
de kristelijk-demokratische opvattin
gen liggen, van « Rerum Novarum » 
over « Quadragesimo Anno » tot van
daag. 

Aan het begin van deze reeks — 
die nu niet bepaald week aan week 
zal lopen — willen wij tevens verwij
zen naar de uitspraak van Julien 
Kuypers toen hij, voor een allesbe
halve traditionalistisch Vlaams pu-
biek, met klem onderstreepte dat wij 
— met bijna twintig miljoen Neder
landers — niet slechts een taal- en 
kultuurgemeenschap vormen, doch 

dat wij één volksgemeenschap zijn. 
Dergelijke uitlatingen van mensen 
die buiten het politiek Vlaams-natio
nalisme staan, moeten een maning 
zijn voor ons : wanneer ergens een 
fundament wordt weggenomen, valt 
het gebouw in bij de eerste steen. 

De fundamenten werden gelegd 
door mensen die in de meeste geval
len buiten dê  traditionele partijpoli
tiek stonden doch die, méér dan de 
kleurpolitici, het uitzicht van dit 
land hebben veranderd. Aan hun ge
stalte moeten wij ons meten, naar 
hun idee en ervaringen ons richten. 
De rest is marktgeroep dat uitsterft 
na de middag. 

Toon van Overstraeten 

DE ONTLUIKING NA 1830 

Julius Vuylsteke werd geboren fe 
Gent in 1836. Op dat ogenblik was de 
Vlaamse beweging reeds geboren : in 
1834 was J.F. Willems' moderne be
rijming van « Reinaert de Vos » ver
schenen, met een « Voorbericht» dat 
algemeen als het manifest der Vlaam
se beweging werd beschouwd. 

In het jaar van Vuylsteke's geboor
te werd te Gent de maatschappij * De 
Tael is gansch het Volk » gesticht. 
Willems en Kan. David stichtten do 
«Maatschappij ter bevordering der 
Nederduytsche tael en letterkunde» 
met de tijdschriften «Belgisch Mu
seum» en «De Middelaer», respelt-
tievelijk onder leiding van Willems 
en van Kan. David. 

Ook op literair gebied was een eer
ste schuchtere heropleving merkbar»». 
V9,n 1830 tot 18i37 verschenen er in de 
Zuidelijke Nederlanden in totaal 11 
boeken en drukwerken — meeste 
godsdienstige tractaten en herderlij
ke brieven. Met Concience, Van Duyse, 
Van Rijswijck, Ledeganck zou een 
eerste poging ondernomen worden om 
dit literaire no-mansland te verove
ren. 

Tussen 1831 en I860 telt de Duitse 
schrijfster barones von Düringsfeld 
een 170 Vlaamse letterkundigen — 
met een tiental literaire tijdschrif
ten... Er is dus op zeer korte tijd — 
tussen '37 en '60 — een verrassende 
ontluiking van de literaire en taal
kundige aktiviteit geweest. 

Zelfs op politiek terrein begon de 
beweging zich — zij het dan nog zeer 
beperkt — te doen gevoelen. Voor het 
eerst werden in het Belgische parle
ment taalgrieven naar voren gebracht 
en het Vlaams petitionnement van 
1840 veroorzaakte heel wat deinig. In 
1841 werd het eerste Taalcongres ge
houden : inmiddels was de spelling
oorlog uitgebroken -In 1844 verscheen 
het eerste Nederlandstalige dagblad 
in België : « Vlaemsch België » met 
Jan De Laet als hoofdredakteur en 
Domien Sleeckx en Jaak Van de Vel
de als vaste medewerkers. 

Een eerste poging om met een el-
gen Vlaamse lijst op te komen, mis
lukte in 1846. Vier jaar later echter 
kwam Dr. Matthyssens toch in de 
Antwerpse gemeenteraad. Inmiddels 
kwam in 1849 het eerste Nederlands 
congres bijeen, onder impuls van de 
onvermoeibare Snellaert, vriend en 
opvolger van Willems. 

HET VOLK IN DE AKTIE 
Wij hebben deze enkele feiten aan

gestipt om de situatie te schetsen op 
het ogenblik dat Vuylsteke zijn 
plaats innam in de Vlaamse Beweging. 
Willems had,-door zijn diplomatische 
gaven en door het gezag waarover 
hij beschikte, mensen van verschil
lend temperament en met uiteenlo
pende opvattingen nog kunnen sa
menhouden. Zijn dood in 1846 liet niet 

(vervolg blz. 9)j 
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^rco «<aig« i«Mfi viic)*efi nel j h<v (jumïtg ucr ailicn «n imnncn af*ath[fo Zi bobbeo ge-
icnti <niti tut ^«t lïctiruik lyticf dacht dat, m inintiueiatufr seo Itflieerntegcie^lio rteurer 
pd« «KwJeruel "«rug4« rotpcii «nding «oUaen l^eafl, 4« 1|U geïoracfi * « <im üok doo 
|%e andËrncniing i)u<ir •ntlco b« vlatmulKn itandflurt op hti veil mo t)«t j4HrRdlumi4* (a 
Sfcttcti finedfo uililag flcUidcn {plqiitfrt ej\ atn de %w 4Amhi iTtbVoiî te ticlsngcn unief 
% -liflfl verbuutrd dtj mindere | MomucnoalGq ecnca voorieclit» \t ^erKhaiïett J i a d e l u 
)* nnoijtrt tiï teer i<rt tift fr^fuch (ij« raek op tich mu (lümeu roor eUen gekvaittoo «Ueni-
ftftg 101 k innett uilukkeo En ' «hen tdlreii londei ir*e« co lunijc; Qtihoml*;o u pleiitn 
ll9«tlin<t(i kumin Utii|emlr«(ïent 
la^er euvrVuTi(1i|ien tn het t)«rt 
m ««<te(klar>k gevonden Quone 
(el b)g''brigl am 6e)g>a ti| aiua 
)l«liut«Q ondif H\ guii»tigi( oog-

' jMfitfOliiler ïuld-NederUuthoM 

| | iQitrn brginne, too oedi'cg 
M eiQ «ceiilerigcn en uptuHen 

^ f * ï tflogen hel geruit itRgen 
* H toai»eo >aii oierdfinmg b<h 

g e m u i t e ifttcTk>in4e bMii iinJi 
lilSitntl'ge Utieratiier kenmerkt 
i iei kiQ geiiiocheml «artlen, dit 
icdtnkffl %ier->ia o'^inand de b»-

I |clujigQ>ci> JQor rien hrer Jarnar 
flaian «irr}kt« dudutiJtan vttk 
pi drn ttunuclUQ krtng laodcn 
I6n *« eniieren dm ttch. tot 
f t brtoordfrett d«r franKh bel* 

Htcreiuer iirN, «ta lüodioig op 
beeft «eteo \» ptaritcn ri Itfi er 

f «co t) de >ereiufiifo h f c r irr> 
U het jJurnotMtitie 9 V b » 
4cn r«og dif tititt van reglivege 
l i c o «elke df tmeet, en fcU «tr* 
KhincQ (I* darr «Ita » i i * | tot 
Ico itaemtchen leac babben oio 
0 i«l onikciMiL-o dat dtie bladen, 
f feiiodiga en laUolfolte atinocn 
ind ifn om bet putiliek mei 4« 
1 toof dag bekend >* bauilca «n 
q i | . « « t if «cintg inilo<i>op htl 

^M am d v r hel riooJig ii de 
| f a d « | n n > « n i a Q Belgtfi tedoca 

iWfal'u BtM-l* Ott beititan ler 

M hftotngiTb. «en orgaea der 
I «ii)ten«. ia fcn do«t dat lek w to 
I itt (rafw-h pcfiodieko Irukpera 
fff gvgKO fiAi t^mokkvlik om 
iHCh« teiieiku'idi^n n n «f» d« 
teno getolmagtigdf a — hebben 

Ottt int* taderlandai.'tta oiidaroKtning by ottte tao'gr 
oooten eoneo *ïd<n bi^al nlrnieo M1. dae/ « ly . — • ) dMh 
*«oMt hier itioduU «gittn — tit)fcler) *]rt l« te mindee. 
ddcr viatmitK fielgit, QiujiJig tuaicbca deiUcuparijeo die 
umll0Tnngr)li Ufd«tcq .ner l | ( itooi allee T*fttdco»oürlgang 
en de ledrlyke ontmtikelmg »«n o n « n Undaet» kan hB»Of=-
dert,n, >oniH atodf godtdlemlonier tidereo teiknocn<.aen 
niemond »ïaii(i»gni<ift vorden 

Uat mfoank niet gcIcHfie, too ah uramigeii hm utl dea» 
» l f s i ) t e t bcbben «rilTeo oprQaken.dUofla dapbtad doiUek 
ktdg lou hebben om tuiM^hen de t*e« TOikcniha(>pe(t «an 
UelRiit, dcQ ge«it MO lafdLtldbeid eo vao ifanduhop op te 
« e k u n ld tegendeel U het oni« tending onder ^ a l e o eo 
Vtamvn de »eib(ntdfr'ng te b«»ooru«lüo en <oüye«t TU)gei)k 
ecitfl «are en lan'gc vulkimeitmg ie laoeg te.b/angtq 

I M men «Ich n h l e i o«df deu tin dn^r vcikltrmi met 
bedripge' «y fUlad de *crbrovii ring, «itlen de rolkimc^ 
ting liocYi mci op den fuct^aerop hetbclgiich itacttbniucr 
die lol nu toe heefi trachien »crkiieiiigie makcfi Ule iniet-
tlng hebbeo « T allooi betchoewd alageljk ttoeodc diet 4^ 
gene vr^ke ecne overvtoneode oeite acn ecA otcteooflen 
volk opivgt 

Oat <ie flammg^n ntei m Icuricuckking lothunne «aclicbe 
broederen itarn aal olcmand iiKirheeen Oan, bet H ntei 
dan et laMaar.dat eyiVlamioge^i. le^krt aeniaaetrtaliareo, 
Kh>«r len at oma naiucrtyka rcgten i j n rent'^kcn get)le»en, 
Op weinige uMtondann^en na. M ante lati " ^ i i i wratooun 
Oe ««igeiende Urqera bet ilaetsbfaiuer de prntlmtaic 
beittermgeo tengeo bjna ujHiuiieijk h^i TranKh. K(fi 
«annter tf etikei (ol Vlamingeft ie ipr^kan hebben ( de be* 
iclen «arijea een het \^ti IR )i«t (renaih gegiten, en hei 
*ordlo<ik In die taal beheerd otua rrgtbankto icbruiken 
h«t Tfatiuh co tfotetClei tua iifpligi dur «r <o het itcemuh 
geeacenkcta u^ciele aet beiitieo —Dal in dej<.o loee'arMt 
'kun mken il««adiLheQ«)gca ook h»bel «erkrriten dermagt 
getenda en tetfi der windete «tnbten, hel meew beioorilceld 
vordev n hoogst neiuedj'k 

Del ef etooeel o ( dien voai goeoe imeittng, geeae *«r-> 
bfoolering telb kan pteeU gf )pee hoeft g « n betoog In 
een huiigcim, «eer do een* broedn hm gteuHe tddeel 
«aii <kn aftderen drh tou toetlgcnen in t e k c getn trede 
be»fQcn en dan «Ifa «anneer de btnMecIdo >dar een oogen-
b)ik e |0 tcfd un moeten verkroppen. Ml br toih de cerate 
da bcitc geltigenhctd %urn«fvcn om i j * «errnceaien} regi 
lerui) la «etgen 

Oo ircedtaine •edorcischitig oo iw tegiai tet. terre tu i 

luMcticn on* vo>k ea dil dnier (Mldetike pro^lnclco d l nu^ 
dt{iidlii{td herboor (e rospm, allo ichcuring ellen UtiQluel 
belenen geboreo tö worden On*a *«eUcho"btoedflrenreilwn 
•]r uit gsuicher Reri« de hi(\é toe. eo meer dan ieoadaait-
«oekdaet ooidenken, dotroeoam Jen bandd/uï nte tu l wet^ 
geren onder ante ifgensiraiten tellen * j «elnig aietactiv 
Belgen, niaer daarentegen, teel tarbuierde of «olileld* 
tUtn^ngen 

I I •wiwwip—I—-

QuitcQ het verdedigen drr regten eo betaogeo tan mo9* 
deruei, ttndbciuw. handel en nperbeld, (trikt d« lack v n 
V u a u K i t BiLcii ilth uit tol hei bekend nuken van al|c4 
val met het «larnuch volkiWTtn IQ «erbaod tiael. en heit 
dagblad tAtiich bentertttgen om de tfdingea uil Vraokfiti 
too «poeJig all. endicuit Du<McM4nd en Lngeiaodtpoedlgof 
dan Ëcnijt aoder hruMetv^ dagbiitd. mede i« dceten l a 
beide lafUte lenden «jn « i gelukklg genoeg gc»reti om 
ooa buoadere medeeürkeia aen te KluQen 

Oitie icidtcmiel)kc medewerker. Il^natik CooictfiK«| 
iriera vqortbtertgtela rncl too teel tarrnaek galeien •orden. 
beeft hal onutigegeien tafereel, dat wy hier onder elf 
ijft^rojt gaten, opreiteljk «rwr V u e a i u u B e t o n {eKhr«" 
ten, en u i «ooru dikwtta onte tetera *an ayne t i twngrik* 
ferbalcQ otednleelea 

y\ 1 rekeotn ie teel op de regiimnlgheid dei rlicoucba 
bag1))adcq um te trecien hadico het geboerde dei t] ooe* 
dydtigcn okcrnaown dal ty loudee «crmteoco V u i n a e a 
B i iu ia eU bron aeo ie « j u n 

VlAEMSCU BELGIË. 

— < 
Dagblad toor hartdcl nykerhetd, akkatboo*. tlHlkurid«« 

kuntton. Uiteren rs «etaoictvgppeit. u H g ^ v e a te Bruiul, 
Hatuctaty^alrtit O 
Bettuardei e* boofdupclcHaf Joft^a i L r t t n Da L u n , 
opaleilei b* O- & u u A i t r o p a U i l e r h ' l i u ViVoffVuMU 

«EfinfE?<WGE MCOfcWEBKERS. 
4 r r » i u t M H Cenacience. N OeCurper, U J F Hal-

tbywena.H MefteM, p, 1 VualUrtkho-
n n Th V«A t t j i t i c l , Ed Tetbruggcfl* 
G Varip'ceuwro L ViuMbouetr i Bet 

Beaf ihS ty Corentana fiautieaUrg, | DeJonghe . 
Pieie/u StatUen, Stfoabent, U Van Oer 
toof i 

O Q 9 I T U S « O I U « > IPh BlommaTt OHetghclaere, P Vta 
Duyae Ed UlOieta td. Van M t g e a . 

, D* Van Pfen* f B e u . J Boiua* i 
f k ^oellaert. WHtcou 

WeiT vtULioafiiN Me« Van tckera, geb Kade Pao* 
teegha. Vanden Berghe Bttetk< Oat"l«n 
n Pt 4 Libaeri, Vaiulao Neate. Vet-
i&eerub, eoj tta. 

VjkN G B « E M t O V e . 

•*"i '-
f < l f i . t i tM 
M 1M14 i j t i i t in Ia4oTp(i W|iit|ti(il 
|,<«4 1H . I IKtfpM Wn «Wil fa 
(M.Ui ll««fh(tnjl irhoaltt i|fH i/y 
0 |.<ruit<«a fl (uF hlnm «n «it i l i t« 
f«»ni »«in ur» /l 4, |turi|« tHb4n 
}f% trMd*a >ncl tltmtl «tn |4»i1<t 
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!fo het gedicht « De optocht der Gentse Fabriekwerkers voor Koning 
Leopold I op de Vrijdagmarkt» tekende Vuyisteke scherp en ongena
dig de ellende van het Vlaamse proletariaat uit de vorige eeuw. Het 
ia een pakkend « document humain »; het is tevens een dokument uit 
het dossier der Vlaamse Beweging die — volgens sommigen althans —• 
« nooit sociaal gericht was » ! 

De mannen dan, haast schimmen, — met een kleur 
als perkament, — een treurig, krachteloos ras, — 
bij wie 't beenachtig lichaam, als het lijk 
eens terenden verdroogd en uitgeput 
en vaal is — bij wie 't voorhoofd laag en mat, 
doorgroefd van rimpels is en als belaan 
met eene wolk. — Bij allen, vrouw en kind en man, 
spreekt eene stem die zegt dat Rede en Wil 
en Levenslust uit hunne zielen, met 
den zwarten rook langsheen de hooge schouw 
van 't werkhuis, in de lucht verdwarreld ziju ! 

De mantel is versleten, ' t zwaard te zwaar 
geworden en gevallen en verroest; 
de fakkel uitgedoofd; gestremd de bron 
der welvaart. Gent en Brugge hebben niet 
gekunnen... 't Volk, vermoeid van de eeuw altoos 
vooruit te streven, zonder eind te zien, 
en duizelig van 't middeleeuwsch gerucht, 
zonk eens gelijk een dronken man ineen, 
en sliep. En zie, ziedaar nu ' t Nageslacht. 

€ Vlaamsch België » : in 1844 verscheen het eerste Nederlandstalig dagblad. 

DE SOCIALE EN 
DE POLITIEKE FAKTOR 

Vuyisteke zag de onafscheidbaar
heid van sociale en kulturele ont
voogding als kondities voor het volk
worden der Vlaamse massa. Hij ver
waarloosde echter de politieke fak-
tor niet. 

In 1857 gaf de Duitser Friedrich 
Oetker zijn indrukken over de Vlaam
se strijd weer in een brochure, die 
door J.M. Dautzenberg vertaald werd. 
« Geen geschriften, geen gedichten », 

nige en liberaal — voor de «vervlaam-
sing » der liberale partij in Vlaande
ren. Hij botste echter op de muur van 
het franskiljons bastion, dat deze 
partij toen aan de top was en steeds 
gebleven is. Herhaaldelijk sprak hij 
in artikels en redevoeringen zijn 
hoop en ontgoocheling uit — ontgoo
cheling die tenslotte de overhand 
nam. 

DE NEDERLANDSE 
KONGRESSEN 

Is Vuyisteke in de Vlaamse Bewe-

filechts een leegte na in de rijen, 
maar betekende tevens het begin van 
een — geleidelijk zich verbredende — 
ideologische kloof. .-< "-•^*''-

Hèt in 1851 gestichte Willemsfonds 
dat het verzamelpunt moest worden 
van alle flaminganten, kwam hoe 
langer hoe meer onder vrijzinnge, 
liberale invloed. Voor dit feit is er 
een historische verklaring : men mag 
niet vergeten dat bij de flaminganten 
— hoezeer sommigen onder hen ook 
behoudsgezind en gelovig waren — 
de gedachte langzaam veld won dat, 
om tot resultaten te komen, het volk 
in de aktie moest betrokken worden. 
Het liberalisme, uit de Franse revo
lutie gesproten, veroverde Europa en 
was de ideologische onderbouw van 
veel nationale revoluties : in Duits
land, in Italië... Het was de enige re
volutionaire — hoewel burgerlijke — 
idee die men kon opstellen tegen een 
verlicht despotisme of een behouds-
gezinde maatschappij waarin klerus, 
adel en hogere burgerij in de uitbrei
ding der volksmedezeggingschap een 
gevaar voor de maatschappij — en 
voor henzelf — zagen. 

Vuyisteke geloofde in de noodzaak, 
het volk te betrekken in de aktie. Een 
gedicht, geschreven ter gelegenheid 
van een stoet voor het Belgisch Ko
ningshuis te Gent en verschenen in 
de Studentenalmanak van 1857 («Het 
Vlaamsche Volk ») getuigt hiervoor... 

DE KONSEKWENTIES 
Dit inzicht leidde tot een aantal 

konsekwenties, waarvoor hij verbe
ten vocht. 

Een eerste konsekwentie was : de 
koppeling van de demokratische (li
berale) gedachte aan de nationale. 
Wij wezen reeds op een zelfde ont
wikkeling in andere landen. 

Een tweede konsekwentie: de nood
zaak om door sociale verheffing tot 
kulturele en nationale volwassenheid 
te komen. Vandaar zijn aanklacht t e 
gen sociale wantoestanden, tegen de 
onbillijke verdeling der belastingen; 
vandaar ook het in al zijn nuchter
heid tragische dokument over de 
achteruitstelling van de Vlaamse 
volksmenss, dat hij ons voorlegt in 
de «Korte Statistieke Beschrijving 
yan België >, 

VLAAMSE BEWEGING A-SOCIAAL? 
Een derde konsekwentie, voor 

Vuyisteke de voornaamste : om het 
volk te bereiken dient er een einde 
gesteld te worden aan zijn onwetend
heid. Alleen zelfstandig-denkende 
mensen, die zich aan de geestelijke 
druk der gevestigde machten weten 
te onttrekken, durven ook hun gees
telijke vrijheid opeisen. Dit inzicht 
geldt trouwens ook nu nog, voor de 
huidige Vlaamse beweging. 

Vooral van uit dit laatste stand
punt dienen wij Vuylsteke's vaak 
verbitterd en soms fanatiek gevecht 
voor de «demokratizering van het 
onderwijs te zien. In het onderwijs 
ziet hij de sleutelpozitie van waaruit 
de weg naar volksverheffing en naar 
zelfstandigheid, naar het opwekken 
van een «Nederlands nationaliteits-
gevoel •» voert. 

zegt hij . Waar de oprichting van een 
zuiver Vlaamse partij toen onmoge
lijk bleek, zag hij als oplossing het 
uitoefenen van drukking in de be
staande partijen. J.M. Langlois trad 
deze stelling bij. 

De Waal Jottrand, heftig voorstan
der der Vlaamse ontvoogding, vriend 
van Marx, zag in het algemeen stem
recht het onfeilbaar middel tot volks
ontvoogding. Vuyisteke echter nam — 
meer realistisch — de mogelijkheid 
onder ogen dat het algemeen stem
recht evengoed de bestaande oligar
chie kon verstevigen, juist omwille 
van de geestelijke en politieke on
mondigheid der massa. De feiten be
wezen dat hij gelijk had, althans wat 
de partijoligarchiën en de Vlaamse 
ontvoogding betreft. Dit belette hem 
echter niet te ijveren — als vrijzin-

ü e t Gent der 19e eeuw, waar Vuyisteke leefde. 

ging van belang omdat hij haar -» 
samen met figuren als Sleeckx, Kats, 
Zetternam, Jottrand — uit het lite
rair-taalkundig stadium bracht op 'n 
algemeen kultureel en sociaal vak, 
dan zal een van zijn grootste ver
diensten toch blijven : zijn onver
poosde werking — samen met Snel-
laert en Heremans — voor de Neder
landse kongressen — waar de kultu
rele en volkse eenheid der Nederlan
den een bestendige uitdrukking vond. 
Hij nam er voor de eerste maal aan 
deel in 1856 (hij was toen pas twintig 
jaar) en zou onverpoosd ijveren voor 
een uitbreiding dezer kongressen, 
over de beperkte grenzen van het 
taalkundige heen. 

Vuyisteke stierf in 1903, Zijn hoop 
op een beïnvloeding der liberale po
litiek in Vlaamse zin werd teleurge
steld De nederlaag der liberalen in 
1870, die de konservatieve katholie
ken voor jaren het bewind zou in 
handen geven betekende tevens de 
ondergang van zijn politieke verwach
tingen. Hij had echter de basis ge
legd voor de demokratische (of an 
ders : volkse.. ) ontwikkeling der « VI. 
beweging » en hij had de Grootneder-
landse gedachte, die steeds een con
stante der beweging was, op het ideë-
ele en op het praktische vlak niet al
leen bewaard, maar ze ook uitge
bouwd. 

Na zijn overlijden werd door enkele 
vrienden ten huize van Prof. Paul 
Fredericq een Vuylsteke-fonds opge
richt, voor de uitgave van zijn werk. 
In de raad van beheer zaten, naast 
de gebroeders Hoste, ook prof. Ver-
coullie en August Vermeylen. Op de 
lijst der intekenaars bemerkten wij 
— voor een bedrag van 50 F — de 
naam y.an René de Clercq. 

J. Dierickx 
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' 0 Hel TV-spel «! OeomUOUD 
IJV DE JUNGLE n van Anny Matli 
en Wim Spehking, vorige weeh 
donderdag op ons klein scherm 
verschenen, is een geslaagde thril
ler geworden. Achteraf bleeJc alles 
weliswaar helerruudi aM4«rs in el
kaar te zitten dan de kijkers 
oorspronkelijk gedacht hadden, 
maar dat hoort bij een thriller. 

Tiiemand van de akteurs viel-
erg uit de toon, zodat het speel-
niveau hoog lag. Ton van Duin
hoven (Prof. Jefferson) speelde 
zijn rol meesterlijk. Hij was de 
beste speler van de avond. Maar, 
zoals gezegd, het spel van de 
overigen was zo, dat het algemeen 
peil hoog lag. Over de kamera-
regie- kunnen we eveneens tevre
den zijn. De beweeglijkheid van 
het beeld' deed ons- niet zeldvn aan 
film drenken. 

Alle^ bij elkaar dus een zeer 

geslaagde avond I 

0 Het ionge altleurseohtpaar 
Jules Croi&et en Snnja Brill speelt 
niet alleen toneel, maar heeft wer
kelijk een eigen repertorium opge
bouwd op het gebied van de voor
drachtkunst. We kregen daar zon
dagavond een' en andzr van te 
zien. En of het een meevaller ge
worden is... I 

De vcrhal-eri van Anton P. 
Tsjeclww zijn zeer goede litera
tuur. Maar gebracht zoals dat 
zondagavond het geval was; schit
terden ze zo mogelijk nog meer. 
Met echtpaar Cpoiset vaelt zeer 
goed aan welke eisen de Russische 
vertelkunst stelt, welke stemming 
rr van de tekst moet uitgaan en 
Hoe d'e schrijver het precies be
doeld heefS. Als « Boer » en ais 
« Heer », twee zo verschillende 
types, maakte Jules Croiset telkens 
een sle-rke indruk Hij leefde zich 
volkomen aanvaardbaar in zijn 
personnages uit Zijn echtgenote, 
als « Vrouw »•, verdient eveneens 
haar deel van de bloemen. Zij 
speelde haar rol van kletskous on
verbeterlijk. Nu ja... 

^ « 'T IS MAAR EEN WOORD » 
van deze week maakte een betere 
indruk dan de vorige aanlevering. 
Dat was mede te danken aan het 
bezoekend paneel. Maar ook de 
innovatie (het waard verschijnt na 
op het scherm.) hielp hieraan mee. 
In elk geval : we hopen dat de 
uitzending nog; lang- loopt I, 

W E R F NU 

ABONNEMENTEN I 

^ De kat van Aster Berkhof 
blijft nog, steeds in dezelfde rich
ting over de koord wandelen. Ook 
bij de « Finale » (niet van dit TV-
f-emüeton...) was en bleef dat zo. 

Wijzelf blijven dan ooh bij onze 
mening dat het de verkeerde 
richting is. Oak al schijnt de 
schrijver terdege rekening fx hou
den met de kritiek van de kijkers 
en al raken de medewerkers zo 
stilaan ingespeeld; het wordt, 
langs deze weg geen geed familie-
feniTletan. 

Deze keer was het verhaaltje erg 
zwak, op sommige ogenblikken 
zelfs vrij onwaarschijnlijk. Het 
telefoontje van Jan, om te zeggen 
dal hij toch zal spelen, leek zelfs 
op een werkelijke « deus ex ma
china » / De gevolgen waren in 
elk geval in verhouding : zijn 
ploeg nam hem terug op, de wed
strijd ging, nu toch. door, zijn 
kameraad kreeg een tweede kans 
om zich naar Anderlecht te spelen, 
enz. Voeg daarbij dan nog de over
winning met i - O, het feit dat 
de kameraad van daarjuist inder
daad' bij Anderlecht mag aanslui
ten, dat Jan zelfs in triomf wordt 
rondgedragen... Nee, dat was wer
kelijk van het goede veel te veel l 

Daarenboven moesten ive nog 
vaststellen dat de kameraden-
voetballers misschien wel hun 
man kunnen staan op de groene 
grasmat, maar zeker niet voor een 
T V-kamera. Wie het spel van hv. 
kandidaat-Anderlechtspeler akte
ren noemt, moet wel op zijn 
hoofd gevallen zijn I 

Ondanks alles liet deze afleve
ring ons nog een sprankeitje hoop 
op beterschap. De kans is niet 

zeer groeit, maar mhschiten XDMMI 
we er nog eens. MUsehien,.» 

0 r<. EEN TEGEN ALLBH 1 
blijft een TV-spel dat one tm 
zeerste weet te bekoren. Vtm, «Ah* 
zending tot uitzending konden 
we vaststellen, dat men op Mt. 
Flageypletn wel terdege rekening 
houdt met de ervaringen van 
vorige keer. Alleen op één enkel 
gebied volhardt men in de booS' 
heid : wal blijven toch die zgn.i 
« attrakties » in het programma 
doen ? Dat men doodeenvoudig 
het Amerikaans Theater op de 
Ueizel er uit gooit en alles kon-
centreert op de gemeente waar de 
slag wordt geleverd t De heer 
Matthys had gezorgd voor goede 
praktische en teoretische vragen^. 

De beslissing zou weer in de 
allerlaatste minuut vallen : een 
traditie voor de ganse reeks ?, 
Maar te Hemiksem vergat men dat 
het antwoord op vraag nummer 
zeven al lang netjes op een papier-
l]e neergepend klaar lag om door
gegeven te worden. « Allen y> 
verloren op het nippertje; orde 
en organizatie zijn echter essen
tiële voorwaarden om de buit in 
de wacht te slepen. 

Dat men ons nu niet dadelijk 
verdenke van een té grote voor
keur voor lokaalpatriotisme : we 
vinden het echt fijn, dat - wellicht 
voor één keer in hoelang ? - ieder
een op een gemeente aan één zeel 
trekt. Alleen dat reeds maakt de 
uilzending goed... 

Jvb. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 
11.00 : Uitzending van een H. Mis 
— 15.00 : De kat op de koord : 
Ftaale — 15.30 : Dokument 64 — 
16.10 : Operamuziek : Carmen — 
16.50 : De muls en de leeuw : 
tekenfilm — 16.55 : Klein, klein, 
kleutertje — 18.55 : De kleine 
kolonel : film voor de 1eugd van 
David Butler met Shirley Temple 
en Lionel Barrymore (Engelse ver
sie met tweetalige onderschriften) 
— 19.55 : Sportuitslagen — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Moord zou ik 
zeggen ; TV-thrlUer — 21.20 : Fes
tival — 22.00 : Sportweekend — 
22.30 : Tweede nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
19.00 • Tienerklanken — 19.25 : 
Zoeklicht — 19 50 : De Weerman — 
19.55 : Sport in ' t kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Panorama — 
20.45 -. Speelfilm : Een man van 
Ijzer : oorlogsfilm van Henry King 
met Gregory Peck, Hugh Marlowe, 
Dean Jagger en Garry Merrill. 
(Engelse versie met tweetalige on-
derschriften^ — 22 45 : Tweede 
nleuvsiiitzending. 

brief uit Siberië : exploratiefilm — 
22.15 : Tweede nieuwsuitzending — 
22.25 : Pagina één. 

• VRIJDAG 
14 05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Teletaalles : Frans — 19.25 : Tie
nerklanken — 19.50 : De Weerman 
— 19.55 ; Sport in 't kort — 20 00 : 
TV-nieuws 20.20 : De slaap der 
rechtvaardigen : gefilmd TV-spel — 
22.05 : Première — 22.50 : Tweede 
nieuwsuitzending 

• ZATERDAG 
10.00 : Teletaalles : Frans — 10.25 : 
Jan Pieters of X y z 324/TX887? — 
17 00 : Jeugdprogramma — 17 45 : 
Schooltelevisie : Geschiedenis — 
19 00 : Religieus programma — 
19.30 : Autorama — 19 55 : Sport in 
in ' t kort — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Eén tegen allen — 21.35 : 
Echo — 22.05 : De brandstichter : 
verfilmd politleverhaal van Edgar 
Wallace met Alfred Bure en Zeno 
Marschall (Engelse versie met twee
talige onderschriften) — 23.00 : 
Tweeop nleuwiuiizendlng. 

• DINSDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Gastprogramma — 19.30 : Te voet 
dooi Vlaanderen — 19 55 : Sport in 
' t kort — 20.00 • TV-nieuws — 
20.20 • Wereldreiziger met de came
ra : Avontuur in Schotland — 
21.10 : Zuid-Afrika _ 2155 : Ver
geet niet te lezen — 22 25 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
17.00 : Televlsum — 19.00 : Teie-
taalles : Nederlands — 19.25 : 
Penelope — 19 50 : De Weerman — 
19.55 : Sport in 't kort — 20.00 : 
rv-nieuws — 20.20 : Des duivels 
prentenboek — 2145 • De glimlach 
van do Etrusken — 22 20 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19 00 : Gastprogramma — 19.30 ; 
Tekenfilms voor long en oud : De 
Flmtstones — 19 55 : Sport in 
't kort — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : Pro en contra : ontspan
ningsprogramma — ''1 15 : Een 

Voor uw winterlektuur en 
geschenken, koopt boeken 
van UW eigen schrijvers ! 
Marcel Matthijs : « Onder 
de Toren » De enige wer
kelijke repressieroman tot 
hiertoe in Vlaanderen ge
schreven Het boek van de 
aangrijpende waarheid: 
300 blz Ing 115 F; geb-
145 F. « Wie kan dat be
grijpen ? » Een van de be
langrijkste psichologische 
romans van de moderne 
Vlaamse literatuur • 182 
blz ing. 65 F; geb 110 F, 
Te bestellen bij de auteur, 
Oedelem Postrek 43.67.52. 

STEUNFONDS 
Naar aanleiding van de veroordeling van propagan
disten te Brugge werd een steunfonds opgericht om 
de kosten te dekken. Dr Rik Ballet heeft het voor
zitterschap van het steunfonds opgenomen. Alle be
dragen kunnen gestort worden op giro : 868997 van 
Bert Raets. St Matheusstraat 45, Borgerhout. 
Wij rekenen erop dat de solidariteit in de partij geen 
ijdel woord is. De veroordeelde propagandisten beho
ren tot de beste werkers van de partij . 
Alle giften, grote en kleine, zijn welkom. 
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iGüm 
VONDST VAN ACADÉMIE FRANQAISE: 
SCHAAR- GEEN SCHAERBEEK MEER 

M ENAPIE MOET DEELACHTIG WORDEN AAN 
DE FRANSE KULTUÜR! Met dit verheven 
doel voor ogen, zo meldt ons lezer V.d.V. uit 
Antwerpen, werd zopas een vereniging opgericht 
Om een einde te stellen aan een onwaardige 
toestand op het gebied der plaatsnaamkunde. 

Tot op heden vergenoegden 
de frankofonen er zich mee de 
Vlaamse plaatsnamen te schrij
ven in de spelling der l i l d e 
eeuw voor Christus : Zelzate 
werd aldus bvb. Selzaete en • 
Schaaxtaeek moest Schaarbeek 
heten. Zeer terecht heeft de 
Académie Franoaise er op ge
wezen, dat op deze wijze af

schuwelijke fiandricismen in de 
taa l van Prosper Jouplaboum 
binnendrongen en dat de onbe
vooroordeelde en letterkundige 
buitenlander met dergelijke bar
baarse namen op richtingaan
wijzers nog eerder in Patagonië 
zou belanden dan in Godveer-
deghem. 

De Académie Prangaise heeft 
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DE TRALIES 
BRIEVENBUS 

Jos De Saeg. t e Mechelen : Gij 
hebt gelijk, u uit het aktieve 
leven terug te trekken als lei
der. Ook in uw gezin is er po-
zitief werk te verrichten. Be
ter de eerste man thuis, dan 
de tweede in de part i j . 
Neem gerust eens wat verlof, 
bvb. te Vai-Duchesse. 

dan ook een lijst van fransta-
lige plaatsnamen m het Mena-
pische land opgemaakt; deze 
lijst zal worden verspreid door 
de vereniging « Les aris con
s tants d'une Plandre barbouil-
lée ». W P hebben he t grote 
voorrecht genoten, een gedeel
te dezer lijst in voorafdruk te 
mogen brengen ten gerieve van 
onze Franstalige lezers. Hier 
gaat ze dan : 

Aalbeek : Ruisseau-au-Purln. 
Aarschot : Coup-d'épi. Asse-

broek : Culotte-aux-Cendres. 
Baasrode : Patron-le-Rouge. 
Bevel : Ordre. Bokrijk : Bouc-
le-Riche. Boom : Arbre. Bors-
beek : Ruisseau-la-Poitrlne. 
Broekom : La Culotte-Autour. 
Denderwindeke : Pet-de-la-Den-
dre. De Panne : La Poêle. Eind
hout : Bois-Final. Etterbeek : 
Ruisseau-au-Pus. Ganshoren : 
Trompette-aux-Oies. Geel : 
.laune. Houtem : Tiens-le. 
Kermt : Gémit. Leut : Rigola-
de. Meer : Plus. Lint : Ruban. 
Merksplas : Flaque-la-Marque. 
Paal : Poteau. Peer : Poire. 
Reet : Fente. Rillaar : Grelot-
teur. St. Joost-ten-Node : St. 
Josse-en-Détresse. Schaarbeek : 
Ruisseau-aux-Ciseaux. Terhul-
pen : Au-Secours. Turnhout : 
Bois-Gymnastique. Verrebroek: 
Culotte-la-Lointaine Wijnegem: 
Peu-de-Chemise. Willebroek : 
Culotte-la-Volonté. Wilrijk : 
Veux-Riche. Wortel : Carotte. 
Zoutleeuw : Lion-le-Salé. 

We zijn er van overtuigd dat 
al onze lezers, amis constants 
d'une Flandre barbouillée, van
af vandaag deze nieuwe galli-
sche namen voor Vlaamse ne
derzettingen en dorpen zullen 
gebruiken. 

GRAFSCHRIFT VOOR DE SAEGER 
Ik heb zo lang de Vlaamse strijd geleid, 
ik heb zo lang de Vlaamse strijd geleden. 
Nu lijd ik eeuwig in dit graf, beneden 

de zerk waarop gebeiteld s taat : hij leit. 

Titus 
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U. VAN DE VOORDE 70 
,Wij moe ten aan onze lezers Urba in V a n de Voorde , de essayïsf 
en criticus, niet voorstellen. Hi j is en bleef nu reeds jaren de be
langrijkste onzer critici en ook al is m e n het niet altijd met zijn 
zienswijze eens, toch moe t m e n e rkennen dat zijn oordeel s teeds 
gefundeerd is door een vastomli jnde estetische opvat t ing en ge
toets t aan een zeer brede kennis en een sterk aanvoelen. 

Zoals Joris Eeckhout zegt in « l i 
teraire Profielen », vertegenwoordigt 
hij een standpunt in onze literatuur, 
een standpunt dat hij steeds vrij
moedig verdedigd heeft. 

Hij is daarenboven — en hier ligt 
zeker Van de Voorde's sterkte — on
ze tot op heden beste essayist. Zijn 
« Pakt van Faustus » bv. is een werk 
<iat in elke anderstalige literatuur 
een eervolle plaats zou innemen. 

Hoewel minder bekend — en ook 
minder gewaardeerd, o.i. ten onrech
te — als dichter, is zijn gedachten-
zware poëzie een getuigenis voor de 
traditionele verskunst : in de periode 
waarin zijn eerste verzen verschenen, 
vormden zij een klassiek tegenge-
wicht tegen de — toen expressionis
tische — modernen, met wie hij ook 
theoretisch de degens kruiste (o m. 
met Wies Moens). 

Urbain Van de Voorde heeft steeds, 
zoa's hierboven gezegd, zijn stand
punten vrijmoedig en met ernstige 
argumenten verdedigd, ook wanneer 
anderen dit niet opportuun vonden. 

In een bespreking van een boek 
van Marcel Matthljs schrijft hij in 
1943 : 

« ...in dit onverbloemd getuigenis 
van radicale Vlaamsgezindheid ligt 
de grootste verdienste van Matthijs' 
werk. Men heeft daar wellicht te 
weinig rekening mee gehouden op 
dit moment, waar er zoveel Vlaam
se intellectuelen en letterkundigen 
zijn, die voor hun Vlaams radica
lisme niet durven uitkomen — bang 
van zich te compromitteren, alsoif 
al wie in Vlaanderen als Vlaming 
en intellectueel naam en beteke

nis heeft, niet al bij voorbaat ge-
2' compromitteerd was... 

» Indien de hele Vlaamse « intelli-
> genzia » durfde getuigen zoals hij 
> (Matthijs, n.vd.r.) zou de toekomst 

» van het Vlaamse volk er oneindig 
» rooskleuriger voorstaan — hoe de 
» oorlog ook moge eindigen... •» 

Van de Voorde's getuigenis voor 
Matthijs is een getuigenis voor hem 
zelf : voor de moed tot de waarheid, 
die de grootste deugd van de criticus 
is — maar niet alleen van de criti
cus. Ook ats die waarheid « compro
mitterend » zou zijn voor hem die 
ervoor getuigt. 

Wij wensen Urbain Van de Voorde 
nog vele jaren : midden een kritiek 
die vaak eerst naar de kleur en daar
na pas naar de prestatie ziet, moge 
zijn stem blijven klinken als de stem 
van de eerlijkheid, de objektiviteit 
en het gezond verstand. -.kinderen in de herfst... 

ALDOVS HVXLEY 
O p dezelfde dag dat Prezident Kennedy in Dallas vermoord 
w^erd, stierf in Beverley Hills nabij Hol lywood de Engelse au teur 
Aldous Huxley . 
Wi j we ten niet, welke van beide grote doden het meest-bli jvende 
getuigenis zal nalaten in de geschiedenis. Wij we ten echter 
dit éne : dat Hux ley ' s werk, door zijn diversiteit in de een
heid, door de literaire eigen-geaardheid en scherpe intelligentie, 
in de l i teratuurgeschiedenis een apar te plaats inneemt , die ook 
in de toekomst , wannee r m e n over deze tijd zal spreken, niet 

-Zsil^qyer het hoofd k u n n e n gezien worden . 

Huxley behoorde tot een befaamde 
Engelse familie : Julian Huxley, de 
bekende zoöloog en Unesco-voorzit-
ter, is zijn broer. Zijn grootmoeder 
was een Vlaamse en herhaaldelijk 
verbleef Huxley tijdens zijn jeugd in 
Vlaanderen. 

De wetenschappelijke aanleg van 

vaders zijde en de artistieke, literaire 
aanleg van de moeder zijn de fak-
toren die niet alleen zijn talent, maar 
ook het geestelijk klimaat hebben 
beïnvloed waaruit ^uxley's werk 
ontsproten is. Enerzijds is er de be
langstelling voor de maatschappij en 
haar organisatievormen : zijn scherp 

steentjes voor ONS TAALGEBOVW 
In aanslailing mei ons vorig taalslecnije 

waarmee we een brood- en banketbakkerij 
binnenstapten op zoek naar Nederlandse 
ffebakjes wil ik hier eens en voor goed 
afrekenen met een kanjer van een misbak
sel : on porte è domicile - men bestelt ten 
huize. Ten huize is in onze taal alleen 
bekend in de verbinding ten huize van 
iemand. Bovendien heeft « bestellen » reeds 
de betekenis van « thuisbezorgen » zodat 
M aan huis bestellen » een pleonasme zou 
zijn. De postbode bestelt brieven en tele
grammen. De groenteboer, de melkboer, de 
kolenboer, de visboer (jaja, dat zijn allemaal 
boeren) bestellen groenten, melk, kolen en 
vis, d.w.z. brengen ze bij U aan huis. 
Bestellen kan ook betekenen : LATEN thuis
bezorgen. Zo kan men een taxi bestellen, 
telefonisch ivaren bestellen, telefonisch 
bloemen bestellen. Men kan zelfs de schrijn
werker, de elekricien, de dokter bestellen. 
Telkens is in dat bestellen het begrip « aan 
huis » reeds inbegrepen. Om « on porte d. 
domicile » te vertalen, beschikken we over 
voldoende goede wendingen : 

— Levering aan huis. 
— De boodschappen worden thuisbezorgd 
— Aan Ued. verkocht en geleverd. 
— Gratis thuisbezorging. 
— Kosteloze thuisbezorging. 
— Bestelling op verzoek. 
— Onze geachte klanten kunnen genieten 

van onze besteldienst. 

— Alles wordt thuisbezorgd. 
Bestellen heeft nooit de betekenis van de 

klanten in de winkel bedienen. Bestelper-
soneel is dus iets geheel anders dan bedie
ningspersoneel. 

WEGENS UITSCHEIDING ? 
Enkele jaren geleden stond er in de 

Veldstraat te Gent een reuzeopschrift te 
lezen : gesloten wegens uitscheiding. UIT
SCHEIDING is wel goed Nederlands (scheid
de uit - uitgescheiden) doch behoort tot di 
spreektaal en tot de losse schrijftaal. 
Meestal hoort men uitscheiden en schei uit. 
De vorm « uitscheiding » bestaat niet en 
past zeker niet na het schrijftaalwoord 
a wegens n. De juiste vertaling van « fermée 
a cause de cessation » is : WEGENS OPHEF
FING DER ZAAK GESLOTEN. 

Een ander verkeerd « étalage n-opschrift 
is : huis van vertrouwen. Dit is een letter
lijke vertaling van « maison de confiance ». 
Ook aanbeitolen huis is ongebruikelijk in 
goed Nederlands als vertaling van maison 
recommandée, daar men in onze taal 
altijd door iemand of iets moet aanbevolen 
zijn. Maison de confiance en maison recom
mandée vertaald men bij ons door : VER
TROUWD HUIS. 

Ook u gemak van betaling » is een gal
licisme, gevormd naar facilité(s) de paye-
ment. Gemak van betaling zou alleen 
kunnen betekenen : de gemakkelijkheid 
waarmee (een rijk) iemand iets kan 
betalen. Daar het hier gaat over betalings
voorwaarden is de geijkte wending in het 
Nederlands : GEMAKKELIJKE BETALINGS
VOORWAARDEN. 

« Entree interdile aux rnendiants et 
colporteurs « wordt soms vertaald met een 
ware gallicismenreeks : ingang verboden 
aan bedelaars en colporteurs. In het Neder
lands luidt dat VENTERS EN BEDELAARS 
IS DE TOEGANG (tot onze zaak) ONTZEGD. 
Er is immers een verschil tussen de ingang 

(d.i. een deur) en de TOEGANG (d.i. het 
binnentreden). De toegang is daarenboven 
niet verboden aan, maar wel VOOR iemand. 

Het woord UITSTALRAAM wordt in 
Nederland niet gebruikt. Onze noorder
buren (iemand zei eens onze noorderhoeren, 
maar dat was niet netjes van 'm) zeggen 
eetelaasje of fietrine, waarmee ze ETALAGE 
en vitrine bedoelen. Geleerde taaischutters 
brandmerken daarom uitstalraam, als Z.N., 
dit is Zeg Niet of ZuidNederlands. Het is 
niet omdat een woord niet in Nederland 
gebruikelijk is dat het geen goed Nederlans 
zou zijn. Een tot Vlaanderen beperkt woord 
is goed Nederlands als het aan vijf voor
waarden voldoet : 
— dat het niet gevormd is naar een wen

ding of woord uit een vreemde taal, 
d.w.z. dat het geen gallicisme of ander 
-isme is ; 

— dat de bestanddelen of oorsprong vol
waardig Nederlands zijn ; 

— dat het niet beperkt is tot één gewest 
of één dialekt; 

— dat het in beschaafd sprekende kringen 
gebruikt wordt. 

— dat er daarnaast geen ander en beter 
Nederlands woord bestaat dat dezelfde 
betekenis heeft en over het gehele 
Nederlandse taalgebied wordt gebruikt. 

Welnu, uitstalraam voldoet aan deze vier 
voorwaarden, en onze broeders uit het 
Noorden ten spijt raad ik mijn lezers aan 
het ondanks Koenen, Van Dale en het 
A.B.N.-woordenboekje van Heidbuchel te 
blijven gebruiken. Ik hoop maar dat mijn 
lezers die in mij een verwoede orangist 
zien, mij dit standpunt ten goede zullen 
houden... H.J. BOUWMAN. 

intellect drijft hem ertoe, de moder
ne beschaving tot in haar uiterste 
konsekwenties door te denken, zoals 
in het pessimistisch beeld van de hy-
pergemechaniseerde maatschappij In 
« Brave New World ». 

Maar anderzijds is er ook zijn be
langstelling voor de mens en zijn 
zoeken naar een evenwicht tussen 
instinkt, gevoel en rede. In zijn ro
man « Time must have a stop » — 
die wij een « Bildungsroman » zou
den durven heten — zijn de person-
nages die de jonge Sebastian beïn
vloeden (Mrs Thwale, Uncle Eustace 
en Bruno Rontini) de respektievelijke 
personificaties van conventieloze sen
sualiteit, esteticisme en geest. 

Want zijn Huxley's soclaalfcritische 
werken — vanaf «Brave New World» 
tot « The Isle » — ook de meest be
kende, zijn belangstelling voor de 
mens en zijn pogingen tot harmoni
seren van de verschillende beweeg
redenen en drijfveren die zijn leven 
doorkruisen — van eros tot logos — 
liet nooit af en kwam telkens weer 
tot uiting. Rationalisme en positivis
me waren vooral in het begin richt
lijnen in een werk dat van koene 
concepties en een brede eruditie ge
tuigde. Maar ook de reaktie van een 
vitalisme en een sensualisme tegen 
het puriteinse Victoriaanse Engeland 
(denken wij aan D.H. Lawrence, aan 
J. Cowper Powys), gingen niet zon
der invloed aan hem voorbij. Sommi
ge figuren in zijn werk getuigen 
voor dit sensualistisch vitalisme, dat 
vaak met rabelaisiaanse trekken 
wordt getekend zoa's Gumbril in 
« Antich Hay ». 

Huxley's dualiteit, die als een on
ontkoombare erfenis naar geest en 
bloed op hem woog en naar wier har 
monie hij streefde, lijkt me best nog 
getekend in het kleine, mooie « The 
Genius and the Goddess ». Het is niet 
zijn koenste en sterkste roman, maar 
wel de warmste. Hij verhaalt er in 
over een echtpaar waarvan de man, 
een egocentrisch wereldvreemd we
tenschapsmens, de personifikatie 
lijkt van de geest terwijl de vrouw, 
boordevol sensuele vitaiteit , konven-
tie- en moraalloos, het instinkt, de 
eros, belichaamt. 

Van Huxley's werk is er zeker een 
gedeelte dat later op de achtergrond 
zal geraken — zoals trouwens bij de 
meeste auteurs wier werk sterke so-
ciaalkritische trekken draagt. Hij zal 
nochtans blijven bestaan in de we
reldliteratuur, ook als andere Angel
saksische auteurs reeds lang nog en
kel namen zijn in de rij — auteurs 
die een Nobelprijs verwierven die 
Huxley nooit kreeg. 
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PERSsmSBl 

TUSSEN DE 

KONGRESSEN 

Het voorbije socialistische kon-
gres en de aanloop naar het CVP-
kongres bleef de meeste binnen
landse politieke waarnemers bezig
houden. Onze vriend De Siaeger 
kree^ ook heel wat belang-telling 
«n achter dit alles steeds de scha
duw van het vernieuwde Vlaams-
aationalisme, wat echter zelden 
wordt toegegeven door e een kat 
«en kat te noemen », tenzij in 
de franstalige pers, waar dat 
«lektoraal minder gevaarlijk is. 

voor allen 

Wil zijn kUenteel waarschuwen 
»oor de lokstem van de reaktion-
naire flaminganten, die sociaal 
ïouden willen ïïjn. Leve de ver-
luiling! 

Kerk = kattekop, Vlaams = 
Volksunie, Sociaal = socialist. Ie
der hokje heeft ziin brokje. 

« Als men naar de kerk gaat. 
weet men waarom en weet men 
wat men daar a!.s gelovige vinden 
kan. 

Als men de Vlaamse Volksbe
weging of de Vo'ksunie volgt 
weet men ook welke vlag men na

loopt. En dan zoekt men daar 
geen struktuurhervormingen 
Maar wie waarachtig deze struk

tuurhervormingen wil — die zoeke 
ze niet elders. 

Die vmdt de denkbeelden daar
omtrent met de wil tot verwezen
lijking en de mogelijkheid daar
toe, alleen bij de socialisten, » 

Zoals men het anti-militarisme 
ook maar bij de Sossen vindt. In 
« Voor Allen » stond een kader-
ke « Koop geen oorlogsspeelgoed ». 

De lichte pantserwagens, die de 
C.V.P.-B.S.P. voor de rijkswacht 
bestemden, dienen alleen maar als 
paradespeelgoed \oor 21 juli. 

LINKS 
Is niet meer zo geestdriftig over 

dat socialisme van do officiële 
part i jmannen. 

« Maar wlj moeten toch vast
stellen dat wij, linkse socialisten, 
tot nu toe met deze propaganda 
en aktie in Vlaanderen nagenoeg 
alleen gestaan hebben. Men ver
gelijke bv. de 125 nummers van 
onze 5 jaargangen met de 2.0O0 
nummers van Volksgazet en Voor
uit die tijdens dezelfde periode 
verschenen zijn en men z i l kun
nen va=tste!len wie het werkelijk 
ernstig meent met ons socialis-
tisoh p r o g n m m a » 

de rode vaan 

Licht een lip van de (c lenhaids-
vlag » die volgens Van Eynd? zo 
schitterend zou wapperen in zijn 
rangen. 

DE ABONNEMENTENSLAG 
We slaan nog maar eens een week over, om dan in ons vol
gend nummer verslag uit te brengen over veertien dagen 
abonnementenslag in één keer. Alleen dit : Roeselare ligt nog 
steeds aan de leiding. Maar ei komt beweging bij de best-
geklasseerden. 

We herinneren er aan dat 
de abonnementenslag 1964 
reeds begiftigd werd met een 
mooie reeks prilzen w.o : 

Schuimwijn voor iedereen 
die 20 punten haalt. 

Juwelen Symforosa, Asse-
broek; ontwerpen Luk Spey-
brouck : 
1 hanger, versierd met twee 
cornalinen, massief zilver; 
waarde : 750 F 
1 paar manchetteknopen, 
massief zilver: waarde: 415 F. 

Een reeks geschenken van 
de fabrieken Star-Zele : 
2 Matrassen Winter- en Zo-
metstar, Verkooppri.1s 3 000 F 
stuk 
2 Matrassen ünle-Li'X Star 

Verkoopprijs 2 500 F stuk 
2 Gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 1 500 F stuk 

H U I S 

UURWERKEN 
EN lUWELEN 
Alle herstellingen 
eigen werkhuis 

H, De Langhe 
Groenplaats 8 
ANTWERPEN 
Telefoon 32.93 81 

2 Gewatteerde spreien 
Verkooppn.is 1 000 F stuk 

4 gewatteerde spreien 
Verkoopprijs 800 F stuk 

8 Gewatteerde spreien 
Verkoopprijs 750 F stuk 

10 Gewatteerde spreien 
Verkoopprijs 700 F stuk 

12 Gewatteerde spre en 
Verkoopprijs 650 F stuk 

Een bol kaas van 10 kg. 
Er zuHen minstens hon

derd prijzen zijn en wie 
minstens vijf nieuwe abon-
nenten maakt zal in elk ge-
vai een prijs hebben Perso
nen die nog prijzen willen 
geven kunnen zich richten 
tot de algemene sekretaris 
Wim Jorissen, Beethoven-
straat 16, Brussel 7. Tel. : 
(02)21.84 21. 

We herinneren eraan dat 
het puntenstelsei er als volgt 
uitziet : 4 punten voor een 
jaarabonnement, 2 voor een 
halfjaarlijks, 1 voor een 
driemaandelijks De prijs is 
thans onderscheidelijk 200, 
110 en 60 F, Wanneer de 
driemaandelijkse en half
jaarlijkse abonnenten her
nieuwen voor gans het jaar, 
tellen ze eveneens voor 4 
punten. 

De prijzen zullen uitge
deeld worden in november 
1964. 

« In Antwerpen heeft onder
voorzitter Jos Van Eynde van het 
BSP-arrondissementskongres, da t 
het nat ionaal kongres moest voor
bereiden, gebruik gemaakt om de 
linksen allergrofst te lijf te gaan. 
Zijn schuimbekkende woedde 
richtte zich niet alleen tegen de 
tussenkomst van een redaktielid 
van « Links » — we hebben onze 
informatie niet van die kant ! — 
maar ook tegen de afgevaardig
den der BSP-afdeling Mortsel, die 
het « Vergelijk » verworpen had. 
Onder druk, bespotting en bedrei
ging van Van Eynde wijzigde de 
Mortselse afvaardiging haar im
peratief mandaat en keurde, te
gen de wil van haar afdeling, het 
« Vergelijk » tenslotte toch maar 
goed .. Dit ter illustratie van de 
geplogenheden en de geestesge
steldheid die vandaag m de so
cialistische t>eweging heersen, en 
waarvoor de verantwoordelijkheid 
uitsluitend bij rechtsen a la Van 
Eynde en Major moet gezocht 
worden! » 

YOLKSGAZEiĝ  

De Jos houdt zich e th ter verdir 
struis en zegt dat hij aan het he
le spel van Waalse en Vlaamse 
« ekstremisten » z'jn klassieke 
botten vaagt. 

« Het « Vlaamse Aktiekomitee » 
heeft zoals de MPW, een motie 
gestemd waarin het zeer boos 
blijkt over het « Vergelijk van de 
Socialisten » en dit verwerpt. 

Wel : wij wen.sen alleen te zeg
gen dat die verbolgenheid en die 
verwerp'ng ons diepvneskoud la
ten. 

Kent men op het « Vlaams Ak
tiekomitee » de Viaamse uitdruk
king niet : « Er was eens een piot 
kwaad en de koning zat er niets 
mee in! »? 

Wel, zo weinig zitten wij er ook 
mee in! 

De waarheid is andsrs. Tot voor 
enkele jaren deed hij dit inder
daad, 

In o Volksgazet » las men nooit 
iets over die « valse problemen ». 
Een overzicht der titels deze 
week van de hoofdartikels van 
« Volksgazet » is sprekender dan 
wat ook ora aan te duiden hoe de 
Viaams-W'aalse nationa'iteitskwes-
tie het eerste probleem is gewor
den. « Het pen of het ander », 
over de zetelaanpass'ng. <( De 
Waalse Volksbeweging en de so
cialistische mandatarissen «. i< Het 
socialistisch vergelijk heeft de 
C.V.P, veroordeeld tot ee ibe 'd of 
ondergang ». < IJdele v.'rbolgen-
heid van het Vlaams Akti k»ml-
tee », « Mol en de Tu<'nhoutse 
Socialisten ». 

Dat is de oogst van een week. 
De Volksunie-zweep werkt! 

Le Peuple 
Geeft in zijn komm^ntaar over 

het ontslag van DeSaeger grif 
toe, dat de schaduw van de Volks
unie de kleurpartijen hier be n-
vloedt zoa's de MP.W. d t doet 
in Wallonië. 

« De redenen, opgegeven door 
de Mechelse volksvertegenwoordi
ger om zijn vertrek te motive
ren, schijnen weinig te verzoenen 
met zijn zin voor verantwoorde
lijkheid. 

Er is veel op te verwedden dat 
de heer De Saeger afstand heet t 
genomen van zijn politieke vrien
den om meer vat te krijgen op de 
CVP-middens in Vlaanderen waar 
het ekstremisme van de Volksunie 
en het koud onthaal, beschoren 
aan de taalwetten die in het par
lement werden gestemd, voor hem 
een veeg teken aan de wand zijn 
geweest » 

Dezelfde vrees om zith verder 
te verbranden beheerst volgens 
« La Wallonië » ook het A.C.W. 
dat zijn voorzitter Hu'p 'au niet 

toeliet de opvolging, van De Sae
ger te laten opnemen. Ook In die 
kringen vfterkt de aweep! 

PourquoiPas? 

Ondertussen kregen we dan on
ze grote genoegdoening. Als vice-
goeverneur voor Brabant kregen 
we Cappuyns, een Limburgse sa
lonsocialist die een franstalige 
huiskring heeft. Wat voor de ra
cisten van « Pourquoi Pas » ech
ter niet volstaat. 

« Men kan zich wel inbeelden dat 
M. Cappuyns een strijdend fla
mingant zal zijn, men kan zioh 
ook wel inbeelden dat hij onder 
de machtige hoede zal blijven van 
de minister van jutitie, glorierijke 
illustratie — met M, Payat — van 
het socialistisch flamingantisme ». 

Die zopas mee behoorden tot de 
100 % Vlaamse socialisten die een
parig de Vlaamse zelfmoord goed
keurden. 

DE GAZET 
De Gazet, die scherp het socia

listisch vergelijk aanviel, geeft 
een even scherpe ontleding van de 
historische verantwoordelijkheid 
die de Vlaamse C.V.P. op zich 
laadt nu ze met haar stelsel van 
de 2-3-grendel voor goed de 
Vlaamse meerderheid wil verlam
men. 

« Er is terzake nog een argu
ment, waarvoor de Vlaamse CV.P. 
speciaal gevoelig zou moeten zijn. 
Sinds de eer.ite wereldoorlog heeft 
men hele generaties Vlamingen 
opgevoed in de gedachte dat de 
extremistische oplossingen niet 
goed waren en wij onze rechten 
zouden krijgen dank zij de demo
grafische en sociaal- ekonomische 
evolutie. Ook na de jongste oor
log werd dat argument herhaald 
en telkens heeft de grote massa 
der Vlamingen hieraan gevolg ge
geven. Thans staan we zover dat 
wij, na de zetelaanpassing, de 
meerderheid zullen hebben in Ka
mer en Senaat, In teorie. Want 
wij weten dat de B,S.P,-verkoze-
nen hun volk steeds in de steek 
zullen laten als hun Waalse en 
Brusselse bazen dat zullen eisen. 
Maar ook dat duurt niet eeuwig. 

En juist nu dit geschiedkundig 
keerpunt wordt bereikt, komt men 
ons vragen vrijwillig afs tand te 
doen van de vrucht van dat ja
renlang werken en wachten? 
Vooraleer lichtzinnig verder te 
praten over die « verzoeningspro
cedures » en andere ondemokrati-
sche waarborgen tegen hersen
schimmen, zou men in de lands-
leiding eens ernstig moeten na
denken over de biezonder diepe 
verbittering die men verwekken 
zal bij hen die de hele geschiede
nis van ons land door, de mati
gende elementen en de steunpi-
laien van het regime zijn ge
weest, » 

Of het einde van het steeds 
voorgehouden fopspeen van « La 
Flandre majoritaire » dank zij 
ons veel n kinnekens » : 
« 'k was lid van alle Vlaamse bon

den 
hoeveel en wat ze wilden wist 
ik niet, 
en 'k had in stilte zelfs eens uit
gerekend, 
dat binnen vijftig jaar geen 
Waal meer overschiet. » 

Standaard 
Waarschuw! ook voor dit mis

kennen van de Vlaamse wil door 
de C.V.P. 

« En het zou vanwege de part i j 
leiding een vergissing zijn, te me
nen dat dit verlangen slechts door 
« extreme » minderheden gedeeld 
wordt. De Vlaamse reflekx is thans 
zeer verspreid. Indien de « unita-
risten » erin slagen, langs de par
ti jmachine om, de stem van de 
gewone militant en van de kie
zer Op het kongres te smoren, zal 
de reaktie in het stemhokje des 
te heftiger zijn. » 

Wie ook nog eens een oprisping 
van Jong-Diets geweld kreeg, was 
Victor Leemans in zijn praatje 
over de aktie om het behoud van 
het vliegveld te Deurne. 

« Inmiddels werd de strijd 
voortgezet. Op vandaag, naa r ver
luidt, zou het ministerie van ver
keer toch zijn beslissingen herzien 
en mag een herleving van het 
vliegveld van Deurne worden ver
wacht. De initiatiefnemers hebben 
zich nl. tot buitenlandse lucht
vaartmaatschappijen gericht om, 
voor het geval de Sabena mocht 
weigeren de dienst te verzekeren, 
de gevergde vluchten te ven'ich-
ten. Die maatschappijen hebben 
zich bereid verklaard. In die om
standigheden is het Ijegrijpelijli: 
dat de gevoerde campagne met 
sukses wordt bekroond. Men moet 
erkennen dat ze met al de regels 
van de kunst werd gevoerd. 

Daar ik geen specialist ben in 
vervoer, en allerminst in de pro
blematiek van de luchtvaart ten 
onzent, kan ik geen s tandpunt ne
men in de gevoerde diskussie. Mijn 
mening over de grond van de 
zaak heeft derhalve geen waarde. 
Wat mij geïnteresseerd heeft is de 
gevoerde campagne, haa r ontwik
keling, het verweer en de bekering 
van de overheid. Hier kan men le
ren hoe de meningen gemaakt 
worden door een geschikte propar 
ganda. » 

Inderdaad Victor, door ageren 
in zelfstandig optredende groepen 
en niet door o verruiming » in be
staande groepen. 

HET 
STRIJDERSBLAD 
Het blad van de NSB doet eens 

duidelijk uit de doeken met welke 
laffe trukken die federalistische 
honden van de Vlaamse druk-
kingsgroepen ons goede buiten
volk om de tuin hebben geleid op 
10 november. 

« Wat erger is, zij hebben on
der drogredenen getracht de be
volking onzer Vlaamse plattelands
gebieden naar Antwerpen te lok
ken, zoals bijv. te Oostvleteren 
(vlak bij het IJzergebied waar zo-
velen onzer broeders hun bloed 
hebben vergoten) waar ze de een
voudige mensen naar Antwerpen 
lokten onder voorwendsel dat de 
betoging ging om de pensioenen. 
Op andere plaatsen werd deze 
mensen wijs gemaakt dat de be
toging doorging voor de Midden
stand en dies meer. 

Zo is het niet moeilijk een men
senmassa op de been te krijgen 
die dan in optocht verder marche
ren en dan tot hun ontgoocheling 
moeten vaststellen dat het niet om 
het gestelde doel gaat maa r om 
het federalisme, in andere woor
den de scheiding der Vlaamse en 
Waa'se taalgemeenschappen op al
le gebied, de verscheuring van ons 
geliefd België! 

Wat dan nog meer is geven de 
verslaggevers 32,000 man op met 
de nodige overdrijving want he t 
kan onmogelijk waarheid zijn, da t 
er zoveel mensen voor het ootje 
kunnen genomen worden. » 

Zij namen het hele zootje zo in 
het ootje dat die van woede blind-
gemaakte studenten begonnen Bel
gische vlaggen te verscheuren in-
plaats van leeuwenvodd?n. 

W. Luyten. 

Afol« I tui ; 
GLAZEN en MONTUREM. 
Graiit VOO/ vfifielerden. 
Hersldllingen Jn eigen werlSüi». 

Walter ROLAND 
— Gtdipiomeefd Opiielitf — 
Kerkstraat, 58 — Antwerp» 
( U t a.u.b. op t>tt huiinianmcr!} 

Ttlefoon: 3S.8iA2 

10 % lo' t ing op vftfloo-- deiei-. 

B E C 0 - V BA. 
Antwerpen - tel. 03/320477 

Benzine - gasolie - stookolie vanaf 1.000 1. minimum -

Beco vermindering - kwaliteit gewaarborgd -

plaatsing opslagplaatsen voor alle brandstoffen. 

Direktie : 

Bert van Maldergem, Kortrijk - Tel. : 

056/10937 - 02/79.03.58 - 016/46.445 
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ANTWERPEN 

MERKSEM 
£en uitzonderlijke avond. 

Die wordt u aangeboden door 
de Vlaamse Kring Groenlnghe, op 
zaterdag te 20 uur, 7 december 
a.s., m de zaal « Tyl », Bre-
dabaan 298, De zaal Is uitstekend 
verwarmd. 

Een der meest gekende figuren 
uit de Vlaamse strijd, Ward Her
mans, oorlogsvrijwilliger 1914-1918, 
oud-volksvertegenwoordiger als 
« IJzergaim » een der meest ge
lezen dagljladschrijvers uit de 
strijdperiode van 1920 - 1930, zal 
als voordrachtgever te gast zijn. 
Diegenen die hem kennen van 
vroeger, zullen deze gelegenheid 
niet willen missen Kn voor de 
jongeren is er een boel te leren. 

Vossenbal. 
Onze Vlaamse Oudstrijders ge

ven op 21 december in de zaal 
« Sfinx » hun eerste grote dans
avond. Het moet voor ieder Vla
ming , van Merksem e?n plicht 
zijn op deze avond door hun te
genwoordigheid hun simpatie te 
betuigen aan de Vossen. 

SCHOTEN 
Zeer belangrijke ledenvergadering 
10.12.1963. 

Op dinsdag 10 december zal een 
statuaire algemene ledenvergade
ring worden gehouden m het gast-
hof « Schotenhof », Servaislei 
(rond punt ) . 

Deze vergadering, waarvoor nog 
persoonlijke uitnodigingen zullen 
verzonden worden, zal een nieuw 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 

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

• 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet. 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderingen 
enz... 
Van nu af, Herman Segers, 
oude baas van Monopol 
Gent, aan de tapkfaan. 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven 

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

bestuur moeten veklezen, daar de 
termijn van het vorige bestuur 
verlopen is. 

Bovendien zullen de kongresbe-
sluiten worden besproken, en de 
stemgerechtigde afgevaardigden 
aangeduid, die de afdeling te Me-
chelen zullen vertegenwoordigen. 

TURNHOUT 

De kolportagetocht, gepland 
voor 15 december e.k.. wordt ver
plaatst naar zondag 22 december, 
dit om al onze propagandisten de 
gelegenheid te geven deel te ne
men aan het Volksuniekongres te 
Mechelen. 

De verplaatsingen naar Meche
len worden gemeenschappelijk 
uitgevoerd aan zeer lage prijs 
(ongeveer 25 F per reis heen en 
weer). De geinterresseerden wor
den verzocht zich zo spo'-dig mo
gelijk in verbinding te stellen met 
he t arrondissements- of afdelings-
be.stuur. lel. 427.65. 

B R A B A N T 

BOORTMEERBEEK 
Op zondag 8 december te 19 uur 

30 in de zaal « Movri », Dorp : 
tweede Vlaams bloemenbal, inge
richt door V.U.-afdeling Boort-
meerbeek en V.U.-kanton Haacht. 

Het T.V.- en radio-orkest « Wal-
th ra » (Stan Philips) spce't ten 
dans. Vlaamse stijl en s fmming . 

Inkomprijs : 30 P. 

Voorlichtingsvergadering op 18 
dec. 1963. 

Sprekers : Dr Wouters, Toon 
Van Overstraeten, Mare Pelgrmis. 

DIEGEM 
De werftocht met verkoop van 

het blad m Diegem op zondag 1 
december heeft bewezen dat nier 
nog goede grond volledig braak 
ligt. Een van de deelnemers nam 
19 bladen voor zijn rekening en 
noleerde dat meerdere kopers blij 
waren eens met Volksunie in kon-
takt te komen. 

STEENOKKERZEEL 
Dit IS de tweede gemeente van 

het kanton Zaventem, die voor de 
verkoop van ons blad in aanmer
king komt. Het bestuur, dat ver
antwoordelijk IS voor deze ge
meente gelieve alle aktieve ele
menten uit de omgeving op te 
trommelen om aan dit uitzonder
lijk nuttige werk deel te nemen. 

Bijeenkomst op zondag 22 de
cember te 9 uur achter de KVS 
of te 9 uur 30 aan de kerk van 
Steenokkerzeel. 

LSMBURG 

LIMBURG 
Ziekenkas. 

Mogen we onze lezers er nog
maals aan herinneren dat er een 
secretariaat van de Vlaamse Zie
kenkas bestaat te Halen en te 
Hasselt. Nationalisten die van 

Niet vergeten : weldra 
Dor t Thierbrauhof III 
te BrusseL 

Diepestradt 44 (tel : 32.44.30) 
ANTWERPEN 

Alle kwaliteitsspeelgöed 
Spellen voor groot en klein 

konsekwentie houden kuimen 
thans, bij het naderen van het 
nieuwe jaar, zeer gemakkelijk 
aansluiten zonder het minste ver
lies van voordelen. 

Voor Hasselt wende men zich 
tot mevr. Bortels, Kuringersteen-
weg 235. 

Voor Halen tot mevr. Kempe-
neers Jan , Statlonstr. 25. 

HALEN 
Op vrijdag 13 dec. a.s. vergadert 

de afdeling Halen in Café Remem
ber. Alle leden en vooral kaderle
den worden drmgend verwacht. De 
prov secr. Clem Colemont zal de 
vergadering bijwonen 

HASSELT 
Waar we verleden week de aan

dacht trokken op Ha.sselt, moeten 
we het ditmaal opnieuw doen. In
derdaad, de mooiste aanwinst en 
werving gebeurde in Limburg 
weerom onder impuls van Renaat 
Vanheusden. Een bewijs temeer 
dat, waar gewerkt wordt, ook re-
su ' ta ten te boeken zijn. 

KÜMTICH 
Grote dansavond op zaterdag 25 

jan. 63. 

MEEUWEN 
De ijverige propagandist Pons-

ke Geyssels wierf tijdens de voor
bije week opnieuw enkele abonne
menten aan. Deze afdeling komt 
er beslist! 

ST. TRUIDEN 
Hier werd een kolportage gehou

den door de prov. propaganda-
ploeg; de verkoop was uitstekend. 
Niet minder dan 100 nummers 
voor een vijftal de^.lnemers. Waar 
blijven de andere kempropagan-
disten? 

O O S T - V L A A N D E R E N 

AALST 
Zondag 8 december kolportage 

te Mere en te Erpe. Samenkomst 
lokaal « De Vriendschap », Kerk
straat, te 8 uur 30. 

EREMBODEGEM-CENTRÜM 

Zaterdag 7 december om 19 uur 
30 m herberg « Tijl Uilenspiegel » 
Brnsselbaan 181 : prachtige film
avond (kleurfilmen), gratis aan
geboden aan al onze leden en sim-
patisanten : Vlaamse gebeurtenis
sen en betogingen 1962-1963. 

Gelegenheidsspreker : Mark Pel
grims (voorz. arr. Leuven) over : 
Huidige toestand VI. Beweging. 

Steunt uw bestuur door uw tal
rijke opkomst. 

We verwachten U stevig op deze 
bijeenkomst. 

GENT 
Op vrijdag 29 nov. hield de 

Vlaamse Vriendenkring zijn maan
delijkse bijeenkomst. Kregen we 
vorige maand Ward Hermans aan 
het woord, dan waren het deze 
keer twee sprekers die voorzitter 
Jef Noppe moest inleiden, n l . 
adv. P. De Beukelaar van Gent 
en adv. M. Wagemans van Ant
werpen die handelden over het 
teerproces van Brugge. Een talrijk 
opgekomen publiek luisterde met 
volle aandacht naar beide pleitbe
zorgers die, de een zowel aJs de 

andere, de houding van alle be
schuldigden op he t proces prezen. 

Nadien kwam K. Van Damme 
aan het woord die he t had over 
kameraadschap en trouw. Als 
voorbeeld kon het proces genomen 
worden, waar alle mannen zon
der onderscheid hun verantwoor
delijkheid opnamen. Na het slot
woord door de voorzitter werden 
nog bloemen overhandigd aan 
Mevr. Van Damme namens de 
Vriendenkring Gent en namen de 
lokaalhouder van het lokaal waar 
de maandelijkse bijeenkomsten 
plaats hebben. I n de maand ja
nuar i vervolgen we ons program
ma met een referaat over de 
frontbeweging, referaat dat zal 
gehouden worden door de heer 
Coolsaet. Wie lid van de Vlaamse 
Vriendenkring wenst te worden, 
kan zich steeds aanmelden op het 
adres van Jef Noppe, Beukelaar-
str. 33 te Gent, telef. 26.15.11. 

DENDERLEEUW 
Onze vier propagandisten, die 

deelnamen aan de kolportage te 
Aalst, verkochten negentig num
mers. Hiermede waren ze uitver
kocht, zodat er nc^ een paar stra
ten niet konden bezocht worden. 

Zondag 8, ontspaiming in het 
lokaal. De boog moet niet altijd 
ge.spannen staan. 

Op 14 en 15 december naa r het 
kongres. Meer inlichtingen hier
over tijdens de vergadering. 

IDDERGEM 

Deze jonge afdeling boekte haa r 
vijftigste lid, een dame. Dit lid 
zal op passende wijze gevierd wor
den. 

Alle aandacht wordt nu geves
tigd op de abonnementenslag. Ook 
hier zal Iddergem van zich doen 
spreken. 

Proficia! en doe zo voort! 

ST. GILLIS-DENDERMONDE * 
GREMBERGEN 

Op 7-12-63 : In het Vlaams hula 
te Dendermonde, Grote Markt, S t . 
Niklaasfeest voor de kinderen van 
de leden der beide afdelingen. Dl* 
feest vindt plaats in de namiddag 
te 15 uur. 

WAASLAND 
Steungelden voor de aanko<q) 

van afdelingsvlaggen worden met 
dank aanvaard op p.c. nr. 325.33 
van de Kredietbank te S in t -Nt 
klaas voor het nummer 4713 van 
de Volksunie. 

ZWIJNAARDE 
Op zaterdag 14 dec. e.k. 2de 

reuze - boerenkermis aangeboden 
aan alle Vlaamse vrienden en VU» 
sympatisanten van onze gemeente 
en omliggende. 

Belegd boerenbrood naar keus; 
prachtige tombola, iedereen prijs, 
omlijst met vrolijke akkordeon-
muziek. 

Wie over geen vervoer besclilkt, 
wordt door ons gratis naa r huia 
gebracht. 

Deuren om 19 uur stipt. 
Steunkaarten tegen 25 P. 

W E S T - V L A A N D E R E N 

DIKSMUIDE 
Op zaterdag 7 dec. 1963 om S 

uur 30 wordt het jaarlijkse Vlaam
se St. .Niklaasbal en avondfeest 
ingericht. 

We verwachten alle leden ö i 
sympathisanten. 

De tombola wordt weer een 
reuzesukses. 

Iedereen dus op post. 
Werf tochten. 

Zondag 22 dec. ; Diksmulde. 
Zondag 29 dec. : Adinkerke. 

A utomohïlisten aandacht 
't wordt winter Denkt voortijdig aan uw banden. Laat 
uw afgesleten banden herrubberen binnen de 24 uren en 
dit met 50 t.h besparing bij : 

MOUS L. 
GROTE BAAN 107 

SINT NIKLAAS-WAAS 

TELEFOON 76.30.01 

Nieuwe banden, de beste merken tegen de voordeligste piijs 
Ocasies en Reparaties 

Uitbalanceren der wielen 

Verkoop van Batterijen Varta Uw oude wordt overgeno
men. Voorbeeld : 1 batterij kost 1000 F ü betaalt 700 F. 

Benzine APO 60 centiemen onder de prijs. 
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BRASSCHAAT 

Kolportages, 
Een eerste kolportage met ons 

blad kende een reuzesucces. Bijna 
200 nummers verkocht in een mi-
nimimi van tijd; een huis op v-er 
gaf ons een koper! Wie was het 
weer die beweerde dat Brasschaat 
wel Vlaamsgezmd maar zeker niet 
Volksuniegezind was? 

Wie ons voortaan wil bijstaan 
bij kolportages geeft zijn naam op 
aan de heer De Bruyn, Bredabaan 
611, tel. 51.76.48. 
Fiskale hervorming. 

Dit wordt het onderwerp van 
onze eerstkomende vergadering; 
da tum wordt kortelings medege
deeld. 
Secretariaat en mededelingsblacl. 

« De Koerier », een maandelijks 
gestencyleerd bladje zonder pre
tenties, licht voortaan leden en 
Blmpatisanten in over het leven in 
onze afdeling. Wie het wenst te 
ontvangen geve naam en adres op 
a a n de secretaris, de heer C. Vol
ders, Heisalgsebaan 7, tel. 51.85.28. 

BORNEM 
Het zopas gekozen bestuur der 

nieuwe afdeling Bornem ziet er 
uit als volgt ; 

Voorzitter : Aug. De Mayer, 
Boskant 21. 

Sekretans : Just ine Declerck, 
St . Amandssteenweg 109. 

Penningmeester : Hugo Sagers, 
Lindestraat 73. 

Organisatie : Karel Mannaerts , 
Albertstraat 61. 

Propaganda : Jos Woiimans, St. 
Amandssteenweg 208. 

MECHELEN 
De arrondissementele kaderdag 

verleden zaterdag groeide uit tot 
een succes. I r Iscar Renard mocht 
ruim 70 bestuurs- en kaderleden 
welkom heten, waarna de heer 
Bouwens een inleiding over het 
Kongres hield. De heer Wim Jo-
rissen, alg. sekr., belichtte in zijn 
spreekbeurt het belang der arron
dissementele aktiviteiten in het 
kader van de nakende verkiezin
gen. Arr. sekr. Walter Luyten gaf 
een overzicht van de aktie. 

De afdelingen Mechelen, Kate-
üjne-Waver, Bornem, Lier, Wille-
broek, Heist-Beersel, Kessel, Klein-
Brabant , Muylen spreiden het 
streefcijtsr van de abonnementen
slag m - i de belofte, nog hoger te 
mikken. 

Voor 1 april 1964 zal nog over
gegaan worden tot de oprichting 
van volgende afdelingen : Putte , 
Koningshooikt, Berlaar, Duffel, 
Bonheiden en Hallaai- - Wieke-
vorst. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
OOST-VLA AN DEREN 

AALST 
Iste vrijdag der maand 20 uur -
20 u w 30. Herberg « De Vriend
schap », Kerkstr. 9, tel. 053-261.50. 
Senator Dienpendaele. 
BEVE3REN-WAAS 
Iste zaterdag der maand, 9 uur -
11 uur. Oafé « Royal », Markt 5, 
tel. 03-75.72.21. Dhr W. Van Re-
moorter 
DENDERHOUTEM 
2de vrijdag der maand, 21 uur -
21 uur 30. Casino, Dorp. Tel. 054-
337.58. Senator Diependaele. 
DENDERLEEUW 
2de vrijdag der maand, 19 uur -
19 uur 30. Herberg « De Klok ». 
tel. 053-666 53. Senator Diepen
daele. 

EREMBODEGEM-TERJ. 
1ste vrijdag der maand, 18 uur 30-
19 uur. « De Blauwvoet », Gee-
raardsbergsestwg. Senator Diepen
daele. 

ERWETEGEM 
Elke dag Ten huize na tel af
spraak 09-70 05.25. Senator Diepen-
dae.e. 
GENT 
ledere dag, op telefonische af
spraak, Krijgilaan 118. Tel. 09-
22.39.42. Voksvert L. Wouters 
1ste, 2de en 3de vrijdag der 
maand, vanal 20 uur « Huis Roe
land ». Korte K-uisstr. 3, volks-
vert. Dr L. Wouters. 
GERAARDSBERGEN 
3de vrijdag der maand, 21 uur -
21 uui 30. Hotel 8 Geeraard ». Les-
sensesir. Tel. 054-420.73. Senator 
Diependaele. 

IDDERGEM 
Elke 2de vrijdag der maand, 18 
uur 30 - 19 uur. Café Roxy, Hoog-
str. 57. Senator Diependaele 
NEVELE 
Elke 1ste zaterd. der maand, ten 
huize van Dr Wannijn. Volksvert. 
Dr L. Wouters. 

KALLO 
1ste vrijdag der maand, 20 üu^ -
22 uur. Pabneks t raa t 45. Tel. 03-
75.70 88. Dhr De Vooght. 
KEMZEKE 
Elke zaterdag, 9 uur - H uur. Voor-
raadstr . 43, tel. 03-71.72.82. Dhr. F. 
D'HoUander. 
KWAREMONT 
Elke zondag 10 uur - 12 uur. Ten 
huize, Dorp. Tel. 055 381.61. Dhr 
Gies Cosyns. 
LEDE 
1ste vrijdag der maand, 21 uur -
21 uur 30. « Reinaert », tel. 053-
227.31. Senator Diependaele. 
NEDERBRAKEL 
3de vrijdag der maand, 20 uur -
20 uur 30. Café « Transvaal », 
Wielendaalstr., tel. 055-433.62. Se
nator Diependae;e. 
NINOVE 
2de vrijdag der maand, 18 uur -
18 uur 30. « De Ster », Stations
plein, tel. 054-320.95. Senator Die-
pendae.e. 
OUDENAARDE 
3de vrijdag der maand, 18 uur -
19 uur « In de Jam Don ». Markt. 
Tel. 055-319.50. Senator Diepen^ 
daele. 
STEKENE 
Elke donderdag, 19 uur • 21 uur. 
Statiestr. 72, tel. 03-71.74.43. Dhr 
A. Heysen. 
ST. NIKLAAS 
Elke zaterdag, 9 uur • H uur. 
Raapstraat 93 Dhr E. Neels 
2de maandag der maand. Café 
« Stad Nantes ». Volksvert. Dr 
Wouters. 
VELZEKE 
ledere dag, op telefonische af
spraak. Tel 09-70.08.32. Volksvert. 
R Van Leemputten. 
WELLE 
2de vrijdag der maand. 20 uur . 
20 uur 30. « Cambrinus », Dorp. 
Tel. 053-666.62. Senator Diepen
daele. 
ZOTTEGEM 
1ste maandag der maand, 16 u u r -
17 uur. c St. Jorishof », Markt. 
Tel. 69-701052. Senator Diepen
daele. 

MERKSEM 
Algemene ledenvergadering. 

Deze vergadering zal doorgaan 
op vrijdag 13 december te 20 uur 
30, in lokaal Tyl, Bredabaan 298. 

Er zal hoofdzakelijk gehandeld 
worden over het Kongres dat zal 
plaats grijpen te Mechelen op 14 
en 15 december. Voor de ledenver
gadering krijgen de leden een per
soonlijke uitnodiging die als toe
gangsbewijs kan dienen. 
Kongres. 
Al onze aktieve leden worden drin
gend aangezocht op de Kongres-
dagen te Mechelen aanwezig te 
zijn en zeker op de slotzitting. 
Abonnementen. 

Wij doen een beroep op al onze 
leden en medewerkers om door 
het bewerken van familieleden en 
kennissen mede te helpen bij het 
werven van nieuwe abonnemen
ten. 

Op zondag 22 december, van 
tien tot een uur v.m. wordt een 
grootse koloortage ingericht in on
ze gemeente. 

Reeds tien man hebben zich 
aangeboden om mee te gaan, maa r 
wij moeten met twintig man op 
de s t raat korren. , 

Wie helpt nog mee? 

SCHOTEN 

Zeer belangrijke ledenvergadering. 
Op dinsdag 10 december 1963 

zal een statutaire algemene leden
vergadering worden gehouden in 
het gasthof « Koningshof », Ko
ningshoflei te Schoten (en niet 
« Schotenhof » zoals elders in het 
blad vermeld). 

Deze vergadering, waarvoor nog 
persoonlijke uitnodigingen zullen 
verzonden worden, zal een nieuw 
bestuur moeten verkiezen, daar de 
termijn van het vorige bestuur 
verlopen is. 

Bovendien zul'en de kongresbe-
sluiten worden besproken, en de 
stemgerechtigde afgevaardigden 
aangeduid die de afdeling te Me
chelen zullen vertegenwoordigen. 

VOOR- EN NOORDERKEMPEN 
De V'aamse Vriendenkring Scho

ten en Voorkempen dankt alle me
dewerkers, handelaars en simpati-
zanten. die er toe bijdroegen onze 
gezellige avond werkelijk tops te 
maken. Prov. voorz. Rudi van der 
Paal, v.v. Beimond Mattheyssens 
en familie, prov. r. Rolojs en Her
mans, sen. Diependaele (veront
schuldigd), ons aller vriend Wim 
Maes en vrouwtje, het plaatselijk 
V.U.-bestuur en vele vrienden van 
heinde en verre, uit het Waasland 
(met Amedee Verbruggen!), Ne
derland en de V.S.A. (echt waar ) . 
Het hoogtepunt was de overhandi
ging van de afdelingsvlag door Ru
di van der Paal, aan vaandi'ig 
Miei Drumont. 

Het orkest J a n Daen mocht me
nig pluimpje in ontvangst nemen, 
(uit Schoten, en met eigen volk) 
terwijl velen van dit feest een 
mooie prijs, nieuwe strijdlust en 
verlangen naa r een nieuwe kame
raadschapsavond meedroegen. Nog
maals dank en tot in de lente! 

GJERGERS 
Zocht voor U uit : 
De schoonste 

herenregenmantels 
de beste 

herenkonfektie 
en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint Jansvliet 19 

(Kleine tunnel) 

Antwerpen 

TEL. 33.91.65 

N.B. : de omhaling ten bate 
van he t steunfonds voor de 
VMO-jongens bracht 3.000 P op. 
Werftochten. 

Zondag a.s.. 8.12.63, algemene 
werftocht te Sint-Job, zowel voor 
de p l c g van Schilde als die van 
Schoten. Alg. vertrek : 9 uur. 
Vlaamse Ziekenkas. 

Ook afd. Schilde breekt thans 
door. 

In het raam van de nieuwe wet
geving, die weldra van kracht 
wordt, raden wij alle zelfstandigen 
aan nu reeds de formulieren tot 
aansluiting in te vullen. Geen en
kele ziekenkas biedt u materiële 
voordelen zoals de Vlaamse, voor 
gelijke bijdragen. 

Voor overgang : geen wachttijd 
wat ook onze tegenstrevers u mo
gen wijsmaken! 

Waarop wacht U nog? 

BRUSSEL 
Op zondag 29 december te 16 

uur in de Brialmontzaal, Brial-
monts t raa t 11 te Brussel 3 : Luis
terrijk Kerstfeest van Blauwvoet-
vendels, VI. Meisjesscharen en 
Vriendenkring Groot-Brussel. Op
treden van jongrns- en meisjes
koor en van Jef Burm. 

Deelname in de onkosten : 25 F. 

O O S T - V L A A N D E R E N 

WAASLAND 
Gezellig samenzijn. 

Alle leden en sympathisanten 
worden er van in kennis gesteld 
dat op zaterdag 21.3.1964 In de zaal 
Stad Nantes, Grote Markt, St-Ni-
klaas, een gezellig samenzijn door
gaat waarvoor het orkest Luc Van 
Hoesselt werd gekontraktcerd. 

Houd van nu af deze da tum vrij . 
Toegangskaarten zijn te bekomen 
aan de prijs van 60 F. Leden be
talen — op vertoon der l idkaart — 
slechts 30 F. 
Leden- en ahonnementenwerving. 

De afdelingsbesturen moeten een 
bijzondere inspanning leveren om 
in hun afdeling het aantal leden 
en abonnementen op te drijven. 

Het aiT. bestuur zal de werking 
op dit gebied bijzonder kontrole-
ren en de afdelingsbesturen hier
over verantwoording vragen. 

W E S T - V L A A N D E R E N 

BRUGGE 
Kolportages. 

Het sukses van de zondagse kol-
portage-tochten met ons blad gaa t 
weer in stijgende lijn! Enkel in de 
kom van de gemeente Ruddervoor-
de werd op 1 dec. 11. de beschik
bare voorraad van 70 bladen op 
anderhalf uur tijd volledig uitver
kocht. 

Op zodang 8 dec. a.s. gaat de 
tocht naa r Zedelgem; verzameling 
te 9 uur op adres Minderbroeders-
str. 24, Brugge. Kandidaat-verko
pers, laa t he t niet bij een verbale 
instemming; meerdere helpende 
handen zijn ha rd nodig! 

Vergadering Arr. raad. 
Met het oog op het V.U.-kongres 

te Mechelen vergaderde de arr . 
raad op donderdag 5 dec. 11. Op de 
agenda stond eveneens de abonne
mentenslag, de aktie onder de 
zelfstandigen en de organisatie van 
de vrijwillige bijdragen. 

Een nieuwjaarsuitgave van het 
arr . kontakblad « de Bezem » werd 
onder ogen genomen. 
Optreden van het Renaa t Vere-
manskoor. 

Op donderdag 19 dec. a.s. te 20 
uur geeft het Veremanskoor on
der leiding van dhr R. Deruweeen 
kerstprogramma onder de bena
ming «Die Weihnachtsgeschichte». 
Deze opvoering gaat door te Brug
ge m de St. Jakobskek. Toegangs
prijzen : 50 en 35 F. 
Weekeind «Vlaanderen... morgen» 
van d« stichting L, De Raet . 

Jammer genoeg samenvallend 
met het V.U.-kongres te Mechelen, 
maar ,voor de thuisblijvers nog al
tijd warm aan te bevelen, is he t 
weekeinde dat de stichting Lod. 
de Raet op z a t 14 en zondag 15 
dec. a.s. inricht in he t concertge-
bouw te Brugge. Gerenommeerde 
sprekers zullen er de discussie lei
den over verwachtingen en hin
derpalen In verband met de 
Vlaamse ontplooiing. Het weekein
de begint op 14 dec. te 14 uur rto 
en herneemt op 15 dec. vfin : 3 
uur. 

Inschrijving door betaling van 
60 F op p.r. n r 833.14 tnv. Stich-
ting-Lod. de Raet, Brussel. 

TORHOUT 
De propaganda-ploeg van het 

kanton Torhout komt op zondag 8 
dec. a.s. te 9 uur 30 samen aan he t 
kruLspimt van de wijk «de Leeuw» 
te Zedelgem. Er wordt een helpen
de hand uitgestoken bij de kolpor
tage op deze gemeente. 

RUDDERVOORDE 
De kolportage-ploeg van he t arr . 

Brugge verkocht op deze gemeen
te in een minimum van tijd 70 
nrs van ons blad. Langs de mi-
krowagen werd nog eens he t dub
belzinnige spel van de fam. Van 
Acker en Co gelaakt. Eens te meer 
mocht vastgesteld da t ook de Rud-
dervoordse bevolking naa r de V.U. 
luistert! 

ZEDELGEM 
In weinig jaren tijds heeft de 

gemeente Zedelgem h a a r karakter 
plattelandsgemeente haas t geheel 
verloren. De industrie-vestiging 
langs de baan Brugge-Torhout 
heeft als he t ware een geheel 
nieuw Zedelgem tot leven gewekt. 
Inzake bevolkingsgroei en werk
loosheidspercentage steekt Zedel
gem gunstig af tegenover omlig
gende gemeenten zoals Aartri jke 
en Snellegem. 

Hoewel de vestiging van nieuwe 
en de ontplooiing van bestaande 
industrien ook z'n problemen mee
brengt (denken we maar aan he t 
feit dat het princiep « gelijk loon 
voor gelijk werk » tussen Vlaam
se en Waalse metaalarbeiders niet 
schijnt te tellen!) moet toch vast
gesteld en onderstreept da t de ge
meente Zedelgem een klein voor
beeld is van wat industrie-vestiging 
voor onze arbeidende bevolking 
kan medebrengen. 

Daarbij mag nog gevoegd dat 
tussen de bevolking van de ge
meente Zedelgem het Vlaams-Strij
dend element tas tbaar aanwezig 
bleef. 

Het is de taak van de plaatse
lijke V.U-afdeling deze Vlaamse 
gisting terug a a n de oppervlakte 
te krijgen. Reeds boekte de plaat
selijke afdeling een flink aan ta l 
leden en abonnees, doch het k a n 
altijd beter. Aan de vele verdoken 
sympatisanten en belangstellenden 
vragen we he t silhouet van de 
klimmende zwarte leeuw te Zedel
gem geen ijdel iets te laten zijn 
en onmiddellijk kontakt te zoeken 
met de sekretaris van de plaatse
lijke kern, nl. dhr Hugo Boffel, 
Ruddervoordestraat 97, Zedelgem-
Abonnement-sgeld (200 P voor 1964) 
en steunbijdrage kan altijd gestort 
of overgeschreven op de postreke
ning van de Kredietbank-Brugge 
n r 178528 (vermelding « voor reke
ning 7.408 van V.U.-arr. Brugge ») . 

rOEKERTJ 
Wie bezorgt mij thuiswerk? 
Daktilo, bureelwerk, fakturatle, 

schrijfwerk, ander werk ook goed 
(geen naaiwerk). 

Goede getuigschriften. Schrijven 
kantoor blad. 

102 

Mejuffr. 35 j . prov. Antwerpen^ 
k a t , aJg. ontwikk. goed voorkom, 
wenst kennismaking met vl. voe
lende heer. 

Schrijven kantoor blad. 
103 

Ervaren scheikundige, eigen la
bo, zkt bijverdienste of halve 
taak. Ook privaatles aan studen
ten en anderen. 

Schrijven kantoor blad. 
104 

Vlaamse Mlddenstandsvereniging 
zoekt afgevaardigden, zeer goede 
bijverdiensten. ' Schrijven : Zelf
standigenfront Offerandestraat 8 
te Antwerpen. 
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Zoek adressen van ernstige ver-
zame aars van öie.Kaart es vo<Hr 
uitwi'-vscin"! TT "t Duii n n-ifi.Ts 
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DE VOLKSUNIE 

15 

KONGRES 

Op zaterdagavond 14 decem
ber zal, ter gelegenheid van 
het Volksunie-kongrres, door de 
kongressisten een voarstelling 
worden bijgewoond in het Me-
chels miniatuuTtieater. 

Dit in öts toneelwereld zo be
kende gezelschap zal voor deze 
gelegenheid een giaTaveartoning 
geven van De Dode Koningin, 
door H. de Montherlant . 

Dit politiek - historisch werk 
behandelt de intrigues aan het 
hof van Ferrante , de koning 
van Portugal. 

Gezien het beperkt aan ta l 
plaatsen (54) is onmiddellijke 
inschrijving vereist. 

Deelname in de kosten : 50 
F op gironummer van Osoar 
Renard, Hovenierstraat 24, 
Mechelen. 

A N T W E R P E N 

ANTWERPEN ZUID-KIEL 

Op zaterdag 7 december 15 uur 
St. NiklEiasfeest voor kinderen van 
2 tot 12 j aa r van leden en abon-
nenten. 

Leden van andere wijken alsook 
sympatisanten kunnen deelnemen 
mits storting van 10 F per kind. 

Voor Inschrijvingen (tot uiter
lijk 30 november) zich wenden 
tot : Mw. Van den Bergh, Karel 
Oomsstraat 51; Bachot Theo. Mon-
t ignystraat 55; Van Haezendonck 
René, Boomse steenweg 514; Ca
fé « Breugel », hoek Pacificatie-
en Edw. Pecherstraat . 

Vlaams - nationalisten, hebt gij 
allen uw bijdrage voor dit kin
derfeestje reeds bezorgd bl] een 
van bovenvermelde bestuursleden? 

MERKSEM 
Zaterdagavond 7 december 

spreekt Ward Hermans, schrijver 
van de Vlaamse oorlogsroman J a n 
van Gent, in lokaal « Tijl ». 
Ledenvergadering. 

Voor de ledenvergadering in de-

SEC O 

Aanbevolen 
Huizen 

Tot 40% KORTING 
Hulsh. App. Radlo-TV-

Bandopnemers... 
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr. 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen Deliflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornells Schut-
str. 18 Deurne - T. 36.13.12 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek 

goede spijzen vindt U in 
afspanning 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

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

gezellige sfeer. 
Vermindering v. groepen 
Elisabethl. 105 - T. 632.70 

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

Frankrijklei 8 Antwerpen 

Voor uw modern interieur: 
EURO-DOMI 

Kruidtuinlaan 6, Brussel 
met : Geschenken-kelder 

cember zullen al de leden per
soonlijk worden aangeschreven. 
Wie een afzonderlijk pxmt op de 
dagorde van deze vergadering wil 
besproken hebben, kan dat van nu 
af schriftelijk bekend maken a a n 
het sekretai'iaat, Em. Lemineur-
s t raa t 33. 
Bal van de V.O.S. 

Het bal van onze Vlaamse IJzer-
ra t ten gaat door op zaterdag 21 
december te 20 uur in de zaal 
Sfinx, Bredabaan 712. 

TURNHOUT 
Koiportages in de kantons Mo] • 
Westerlo Herentals. 

8 december : Ramsel. 
15 december : Vorselaar. 
22 december : Poederlee • Lllle. 

VOORKEMPEN 

De vorige weken kenden onze 
propagandatochten een waar suk-
ses. 

De strijd gaat onvermoeid ver
der. Ziehier het programma voor 
december : 

Zondag 8 december : Slnt-Job in 
't Goor. 

Zondag 15 december : vrijaf 
(partijkongres Mechelen) 

Zondag 22 december : Oelegem, 
Wie helpt nog onze propaganda-

ploeg versterken? 
Telkens verzamelen om 9 uur 

aan het sekretariaat te Schilde en 
om halftien aan de kerk van de te 
bewerken gemeente. 

B R A B A N T 

BRUSSEL 
De werkgroep van het r i j k ^ e -

bied Brussel, aangevuld door de 
voorzitters en sekretarissen van de 
Brusselse afdelingen, besprak op 
vrijdag 22 november de verdere 
werking en uitbouw van de part i j , 

Het is duidelijk dat onze propa
gandisten en kaderleden niets mo
gen onverlet laten om zich voor 
te bereiden op de grotere verant
woordelijkheden, die hen te wach
ten s taan 

Er werd door de part i j een ste
vig kader uitgebouwd, waarvan de 
leden alles moeten in het werk 
stellen om steeds meer verant
woordelijkheid op te nemen. Voor
al moeten ze uitkijken naar nieu
we medewerkers, die eveneens tot 
verantwoordelijkheid in h u n afde
lingen kuimen opgeleid worden. 

SCHAARBEEK 
In memoriam. 

Na het pijnlijk verlies van onze 
trouwe medeleden Dr Servranckx, 
P. De Donder en J. Vatlet, verlo
ren we in oktober Mevrouw Steen-
ackers en verleden week ook Me
vrouw Herten-Huygens. Deze be
treurde vrienden hebben geduren
de hun leven steeds hun verant
woordelijkheid opgenomen 

Het weze een troost voor hun 
nabestaanden, aan wie namens 
het bestuur van de afdeling 
Schaarbeek nogmaals innige deel
neming wordt betuigd. 

VILVOORDE 
Arrondissementeel bal. 

De inrichting van het arrondis
sementeel bal, dat dit j aa r zo'n 
groot sukses kende in Schepdaal, 
wordt deze maal verzekerd door 
de afdelingen Machelen en Vil
voorde. 

Alle afdelingen gelieven nota te 
nemen van de da tum : 8 februari 
1964. 

HERMES 

SCHOOL 
54 Zu id laan 

211 M L e m o n n i e r l a a n 
Tel. 11.00.33 

Brussel 
• 
VOLLEDIGE 

SEKRETARIAAT-

KURSns 

• 
algemene handelsopleiding 

Schoolgeld : maximum 

8.000,- F per jaar of 

3 maal 3.000,- F 
met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Beter en voordeliger 

O O S T - V L A A N D E R E N 

AALST 

Week der Volksunie. 

De « Week der Volksunie » 
werd verleden zaterdag schitterend 
ingezet met een grootscheepse re
ceptie, aangeboden aan het par
tijkader van het arrondissement 
door de Oostvlaamse V.U.-manda^ 
tarissen, in het lokaal « De 
Vriendschap ». 

Een 150-tal kaderleden en pro
pagandisten werden er toegespro
ken door de volksvertegenwoordi
gers dr Van Leemputten en dr 
Leo Wouters, waarna een heil-
dronk uitgebracht werd op de Aal-
sterse en Oostvlaamse V.U. Onze 
mandatarissen uit kamer, senaat 
en provincie hadden achteraf nog 
de gelegenheid, zich de aanwezi
gen te laten voorstellen en zich 
met hen uitvoerig te onderhou
den. 

Deze puike receptie was in de 
namiddag reeds voorafgegaan door 
arrondlssementele autokaravanen, 
samengesteld vo(Dral uit deelne
mers van de Aalsterse randge
meenten. Duizenden i>amfletten 
werden verspreid en ondanks het 
barre weder werden een zestal 
openluchtmeetlngs gehouden. 

Zondagvoormiddag greep dan de 
grote kolportage door Aalst-stad 
plaats. Weer hadden de verschil
lende gemeentelijke afdelingen 
zich flink laten vertegenwoordi
gen : onze dank vooral aan Wel
le, Denderleeuw, Haaltert , Erem-
bodegem en Denderhoutem. Onder 
leiding van dr Van Leemputten 
werd de stad wijk na wijk uitge
kamd. De kolportage moest stop
gezet worden bij gebrek aan bla
den; in het totaal werden 763 
nummers aan de man gebracht. 

Op een twintigtal plaatsen in 
de stad werden wijkmeetlngs ge
houden, terwijl dr Van Leemput
ten rond het middaguur op de 
Grote Markt het woord voerde. 
Een speciaal proficiat aan Dolf 
Deolerck, die met 50 verkochte 
nummers het rekord vestigde en.. . 
een pint mocht betalen. 

In de namiddag reden onder een 
stralende herfstzon de karavanen 
opnieuw door het an-ondissement 
om openluchtmeetlngs te houden 
en duizenden pamfletten te ver
delen. 

De inzet van de « Week der 
Volksunie » was meer dan ge
slaagd! 

DENDERMONDE 

Alle leden en symp. uit Dender-
monde en omliggende worden 
langs deze weg om verwittigd dat 
er kerstbomen en kaar ten te be
komen zijn aan de prijs van 35 P 
stuk en 25 F pakje van vier dub
bele kaarten, met omslag gratis 
thuis besteld. 

Voor de komende feestdagen 
geen zorg om geschenken : er is 
van alles te bekomen (IJzertorens-
hangers, enz.), te bezichtigen in 
het Vlaams huis Ros Beiaard te 
Dendermonde. Maak gebruik van 
deze gelegenheid en steun Uw ver
eniging. 

Bestellen op het afdelingssekre-
ter iaat te Grembergen, Dijk-
s t raa t 18. Telefoon (052)21925. 

NATIONALE LOTERIJ 

G E L D 
voor iedereen ! 

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

Tel: (02)22.63.48 

GENT 

Naar het V.U. kongres. 
Op zondag 15 dec. legt de 

Vlaamse vriendenkrmg een auto
bus in voor deelname aan het 
partij-kongres. Vertrek te 8 uur 
stipt aan lokaal Rubenshof, Bor-
luutstr., inschrijven in zelfde lo
kaal, prijs : 55 P. Heenreis aiover 
Antwerpen, terug te Gent rond 
23 uur. 
DENDERLEEUW 

Zondag 8 december maaltijd m 
« de Klok » voor alle mannelijke 
leden der afdeling In de namid
dag kosteloze koftietafel voor de 
echtgenoten der leden of vrouwe
lijke leden. 

De kinderen worden vergast op 
lekkere cacao. En tussen 4 uur en 
6 uur brengt St. Niklaa.s een be
zoek aan het !okaal. Kom dus die 
dag meevieren met uw afdeling. 

Tot het welslagen van dit leest 
worden steunkaarten aan 50 P 
verkocht die recht geven op deel
neming aan de maaltijd 's mid
dags. 

Toon Van Overstraelen zal die 
dag onze eregast zijn 

Op 28 november werd het ar
rondissementeel werkschema voor 
de e.k. aktlviteiten (kongres, 
« Week der Volksunie ». abonne
mentenslag) geestdriftig goedge
keurd. 

W E S T - V L A A N D E R E N 

BLANKENBERGE 

In de raadszaal van he t stadhuis 
te Blankenberge spreekt op zater
dag 14 dec. a.s. te 20 uur 30 E.P. 
Marcel Brauns op het tema : 
Vlaamse en sociale beweging in bij
belse belichting. Deze voordracht 
wordt ingericht door de vzw. Wil
lem de Dekenkring. Iedereen is 
welkom. 

BRUGGE 
Naar het V.U. Kongres te Me h»-
len op 14 en 15 dec. 

De afd. wezen eraan herinnerd 
(Jat minstens twee afgevaardigden 
de tweedaagse te Mechelen dienen 
bij te wonen en dat voordien m de 
schoot van de afd de kongresre-
soluties =n de eventuele amende
menten dienen besproken. Het arr. 
bestuur zal deze kw sties bespra
ken in zijn vergadering van vrij
dag 13 dec. a.s. De verplaatsing 
naar Mechelen gebeurt met privé 
wagens. 

KNOKKE 

Vlaams Winterfestival in Cas'no. 
Na de suksesrijke opening op 23 

nov. 11., vinden de vo gende opvoe
ringen (telkens te 20 uur 15) 
piaats in het gemeentelijk Casino 
te Knokke op zat l feb. en zat. 
29 feb a.s.; toegangskaarten aan 
100 P kunnen besteld bij dhr A. 
van Houtegem. Hazegrasstr 58, 
Knokke. 

KOKZIJDE (IDESBALD) 

Dank zij de spontane toetreding 
tot de V.U. van verscheidene 
Vlaamsgezinden werü hier een jaar 
geleden een afdeling gesticht. Het 
afdelingsbesuur dankt bijzonder 
alle leden, geabonneerden en lezers 
die door hun daad onze V.U.-af-
deling helpen bloeien. 

Daarom doen we nu een specia
le oproep om begin december uw 
abonnement te hernieuwen, wan
neer de postbode de kwitantie zal 
aanbieden. We vragen aan alle 
simpatizanten, van n u af tenmin
ste een nieuw abonnement aan te 
werven; dan komt Kokzijde zeker 
aan de spits. 

Voor inlichtingen schrijf een 
postkaart aan Deman Jozef, 
Noordduinen 15, Kokzijde. Wie 
propagandist wil worden en wenst 
te kolporteren wende zich tot Ca-
trysse Roger, Zeeparmelaan 9, 
Kokzijde. 

KONGRES TE MECHELEN 
ALGEMEEN KONGRES VAN DE VOLKSUNIE 1963. 

Op zaterdag en zondag 14 en 15 december te Mechelen. 
Zaterdag 14 december. 

SOCIAAL - EKONOMISCHE STUDIEDAG. 
In de Salons Van Dijck, Fr, de Merodestraat. 
1) 14 uur 30 : sektievergadering met als thema : VolksweVaart met 
bizondere belichting van het aspekt « Werk in eigen streek ». 
Voorzitter : Leo Wouters, volksvertegenwoordiger. 
Sekretaris : Ir. Guido De Roo. 
Referaathouder : G. De Graeve, provincieraadslid. 
Frogranuna : referaat. 
Algemene bespreking. 
Eindstemming over de kongresbesluiten van deze setHie. 
2) 17 uur : sektievergadering : De Volksunie en de Zelfstandigen. 
In aansluiting met het V.ü.-programmakongres van 1962 wordt thans 

in detail aandacht besteed aan de zelfstandigen. 
Voorzitter : Reimond Mattheyssens, volksvertegenwoordiger. 
Sekretaris : André Roels. , 
Referaathouder : Jos De Moor, provincieraadslid. 
Programma : referaat. 
Algemene bespreking. 
Eindstemming over de kongresbesluiten van deze sektle. 

Zondag 16 december. 
1) 10 uur : in de salons Van Dijck, Fr. de Merodestraat, 
Staatkundige sektievergadering : De Grondwetsherziening 
Voorzitter : Daniël De Coninck, volksvertegenwoordiger. 
Referaathouder : lic. Waiter Luyten. 
Programma : referaat. 
Algemene bespreking. 
Elndstenunlng over de kongresbesluiten van deze sektie. 
2) 15 uur : in de stedelijke feestzaal, Fr. de Merodestraat. 
Grote slotzitting 
onder voorzitterschap van Oscar Benard, kongresvoorzltter. 
Afkondiging van de kongresbesluiten door de heer E. Slosse, hoofd 
van de studiedienst. 
Sprekers : Frans Van der Eist, algemeen voorzitter. 
Wim Jorissen, algemeen sekretaris. 

Praktische schikkingen : 
— de sektievergaderingen zijn enkel toegankelijk op vertoon van <to 

partijlidkaart ot een persoonlijke uitnodiging. 
>— de beide kongreszalen bevinden zich in de Fr. de Merodestraat die 

uitmondt op de Grote Markt. 
t— parkeergelegenheid : Grote Markt. 
.— voor bespreking van hotel of overnaehtingsniogelijkheid DiJ privé 

personen : schrijven naar de beer H. Keldermans, sekretaris afd. 
Mechelen, 4ambeeldstraat 23. 
Mechelen. 4ambeeldstraat '23, Mechelen. 

— Kongressekretariaat : tijdens het kongres in de saions Van Dijck. 
— De leiding van de organisatie berust bij de beer Budi Van drr Paal, 

nat . organisatielelder. 
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}6 DE VOLKSUNIE 

f ORIGE week hebben we aan
getoond hoe de grondwetsherziening tot doel 
heeft, waarborgen te scheppen op het wetge
vend vlak om te beletten dat de Vlaamse meer
derheid ooit het paritair beleid in regering en 
algemeen bestuur zou kunnen in het gedrang 
brengen. 

De nieuwe gestalte die men België voorhoudt, 
is die van het fameuze wafelijzer waarbij de in-

In de hoogste bestuursposten heeft men reeds 
de grendel van een gelijke verdeling ingevoerd! 
(Niet echter te Brussel : daar slechts 25 % 
voor de Vlamingen... binnen 10 jaar) . Voor de 
rest heeft men met de laatste taalwetten vol
doende uitbreidings- en kontaktzones gescha
pen (faciliteiten, statuut van beschermde min
derheid, verwarde toestand te Brussel en in 
Brabant) om de uitstulping van de Franse 
Brusselse macht verder toe te laten, in afwach-

EEN GEMEENSCHAPPELIJK FliONT 
TEGEN DE GRONDWETSHERZIENING 
TENZIJ DAN IN FEDERALE ZIN 

D 

loor 

Volksvertegenwoordiger D. Deconinck 

vloed van de Vlaamse meerderheid wordt her
leid lot de helft, met bevriezing van alle ver
worven posities. We zullen zelfs niet meer in 
staat zijn, de Vlaamse achterstand op te halen 
of de franstaligen uit hun verworven posities 
terug te dringen. Integendeel, we zullen verder 
bestendig worden beroofd van het verschil tus
sen onze 60 % aan noden en behoeften en de 
slechts 50 % aan invloed en tegemoetkoming. 
Dit betekent een bestendig overschot van 1/5, 
dat ons in beginsel wordt afgenomen ten voor
dele van de anderen en waarvoor we bestendig 
zullen overgeleverd zijn aan de goodwill en 
chantage der anderen om er toch iets van te 
verkrijgen. 

U E werkgroep tot voorbereiding 
van de grondwetsherziening en de drie tradi
tionele partijen gaan akkoord om de traditio
nele gelijke verdeling van ambten en invloeden 
in de regering tussen franssprekenden en Vla
mingen te handhaven. 

ting dat men ons met de hulp van Europa ver
der kan vastspijkeren in een Vlaams provincia
lisme zonder enig zelfstandig Vlaams gezag dat 
voor de Vlamingen kan opkomen. 

Dl 'E grondwettelijke waarborgen 
moeten juist dienen om te verhinderen dat de 
Vlaamse meerderheid in de Kamers ooit de pa
ritair bestede regeringspolitiek zou in het ge
drang brengen. Welke ook de formule weze : de 
paritaire senaat of een stemming met 2/3-meer-
derheid, bilaterale meerderheid of de stemming 
op verzoeningsoplossingen door een paritaire 
verzoeningscommissie uitgewerkt, steeds komt 
het op hetzelfde neer : onze Vlaamse invloed 
indijken tot de helft. Dit betekent dat we mo
gen een kruis maken over de verdere Vlaamse 
ontvoogding en ons verder dienen neer te leg
gen bij de afbouw en terugweg der Vlaamse be
weging. 

E « Gazet van Antwerpen > 
heeft dit zeer goed gezien wanneer ze op 2 de
cember schreef onder de titel « Front vormen 
tegen elke verzoeningsprocedure » : 

« Er zijn in die voorstellen nog meer nuan
ces, maar het heeft geen belang ze nader te on
derzoeken, vermits al die suggesties zonder meer 
te verwerpen zijn. Zij ontwrichten het parle
mentair stelsel en maken van onze demokrati-
sch verkozen mandatarissen tweederangsbur
gers die nog juist goed zijn om ja te knikken 
op wat het paritaire superparlement zal voor
stellen (bedoeld de paritaire verzoeningscom
missie van kamerleden en senatoren, telkens 6 
Vlamingen, 6 Walen en 2 Brusselaars; n.v.d.r.). 

Met die paritaire verzoeningsraden en andere 
uitvindsels zal men de konflikten nog vergro
ten... 

Men werkt er een procedure uit die regel
recht zal leiden naar een nog gevaarlijker kon-
flikt dan het Vlaams-Waa'se... 

Sinds de eerste wereldoorlog heeft men hele 
generaties Vlamingen opgevoed in de gedachte 
dat de extremistische oplossingen niet goed 
waren en wij onze rechten zouden krijgen dank 
zij de demografische en sociaal-economische 
evolutie. Thans staan we zover dat wij na de 
zetelaanpassing de meerderheid hebben in Ka
mer en Senaat. In theorie. Want... » 

D AT is de fundamentele keuze 
waarvoor wij staan. Er is maar één oplossing : 
de klem van grondwettelijke waarborgen zon
der meer afwijzen en verhinderen dat ze de 
2 3-meerderheid zou halen. We mogen ons hier
bij niet laten afleiden door zijdelingse manoeu-
vers van decentralisatie en andere sirenenzang 
over modernisering van de staat. 

Wanneer het monsterverbond der drie par
tijen om het basisconcept van het unitarisme 
op de rug der Vlamingen te redden mislukt, is 
de weg vrij voor een gans nieuw grondwettelijk 
pakt door rechtstreekse onderhandelingen tus
sen Vlamingen en Walen, op basis van een een
voudige meerderheid en met het oog op weder
zijds zelfbestuur voor de twee gemeenschappen; 
de enige waarborg die afdoende is en weder
zijds geMt. 

Deze thesis zal op het Volksuniekongres uit
voerig worden toegelicht. Het is de enige die 
voor Vlaanderen aanvaardbaar is en waarvoor 
de Vlaamse openbare opinie moet wakker ge
schud worden : een gemeenschappelijk front 
tegen elke grondwetsherziening, tenzij in fede
rale zin. 

Echte Weense romantiek bij kaars

licht en Schrammelmuziek in het 

Wiener Cafe azum Seppl ^ 
Mechelsebaan 64 - Rijmenam 

(baan Mechelen-Keerbergen). 

Koop uw likeuren - wijnen en zomeer 
tegen groothandelspnjzen bij 

GROOTHANDEL F.S 
Liersesteenweg 372 - Mechelen 
Telefoon : (015) 14909 

Kosteloze verzending bij hoeveelheid 
Tevens alle artikelen voor cafe's en restaurants. 

Wegens steeds verdere uitbreiding van de 
zaken, werden sinds 7 november 1963 de 
burelen van de maatschappi.ien Rolus & 
Van der Paal en Ons Landhuis overge
bracht naar Jan Van Rijswijcklaan, 62, 
(tel. 37.54.38). 

Rechtstreeks van de maa'•schappij Rolus & 
Van der Paal. eigenares. Kunt U thans on
roerende geldbeleggingen doen in gronden 
gelegen te Dilsen. Overpelt. Helchteren, 
Neerglabbeek, Oostmalle, Weelde. Mortsel, 
Schelle, Kwaadmechelen, enz .. 

Tevens kondigen wij U de oprichting aan 
van twee nieuwe maatschappiien, de n.v 
« Krediet- en Financievennootschap» en 
« Verzekeringen Van der Paal en Voor-
braeck ». waarvan de burelen eveneens 
zullen ondergebracht worden op Jan van 
Rijswijcklaan, 62, Antwerpen (tel. 37.54.38). 


