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Deze week op blz. 3 het vervolg van de 
uiteenzetting van Mr F. Van der Eist over 
de te volgen Vlaamse taktiek - Dio Genes 
•werd luclitziek bij het aanhoren van 
Bertrand's vliegveldplannen (blz. 4). - Op 
blz. 5 brengen we liet parlementair week
overzicht ; een uitvoerig verslag over de 
tussenkomsten van onze woordvoerders 
in de Kamer staat op blz. 7, waar we 
eveneens verslag uitbrengen over de 
abonnementenslag. - üp blz. 6 wordt een 
overzicht gegeven van de regeringspoli-
tiek in een belangrijke testcase. - Op de 
eerste bladzijde deze week prijkt het 
gotische kantwerk van het stadhuis te 
Leuven ; het verwijst naar een reportage
reeks die van nu af begint te lopen op 
blz. 8 en 9. - Weet U wat de Pa>s Bah 
zijn ? Het antwoord is te \ inden in onze 
T.V.-rubriek op blz. 10. - Lode Baekel-
mans wordt (verdiend) in de bloemetjes 
gezet op blz. 11. - De laatste bladzijde 
handelt tenslotte over de grondwetsher
ziening. Rn vet-geet U niet te lezen, wat 
daaronder staat ! 

DE ONDEELBARE 

De wittebroodsweken op de Rondetafel-
konferentie voor de Grondwetsherzieninff 
liggen al achter de rug. Verleden woensdag^ 
verbrak de «Libre Belgique » de stilzwij
gende overeenkomst die tussen de kleur-
politieke bladen was gesloten, om de werk
zaamheden der konferentie niet te be
moeilijken door verslag uit te brengen over 
de vergaderingen. De « Libre » bracht een 
uitvoerig verslag over de vergadering van 
verleden dinsdag. Er is geen ai.nleiding om 
de versie v.d. Brusselse krant te betwij
felen; de Vlaamse C.V.P.-bladen, die sinds 
donderdag met de «Libre» polemiseren, 
betwisten trouwens niet de feitelijkheid 
van dat verslag. 

Wat zette de « Libre » er toe aan, uit te 
pakken met dat verslag waarin sommigen 
de hand menen te herkennen van Saint-
Rémy, de Brusselse C.V.P.-er die Van den 
Boeynants op de Rondetafelkonferentie 

inen hier slechts gissen 
[Tng moeten we uitgaan vaa 

hé^eii dat de toon van de « Libre » triom-
ïanteli jk en zegezeker was. Het blad titel
d e « Lev^ndiseJkotsJng lussen, de heren De 
Saeger en Van Eynde over de bevoegdheid 
der kultuurraden». En in een ondertitel 
vol nauwelijks verborgen ironie heette het : 
« De Saeger geminorizeerd ». 

De «Libre» zet reeds thans — bij da 
aanvang der werkzaamheden op de Ron
detafelkonferentie — de puntjes zorgvul
dig op de i's : de Vlaamse C.V.P.-ers be
vinden zich inderdaad in een wanhopige 
minderheidspozitie. De «minorizering» 
van De Saeger is tot uiting gekomen in een 
« sekundaire kwestie » : de meerderheid op 
de Rondetafelkonferentie heeft terzake 
een ekstrerae anti-Vlaamse pozitie ingeno
men. Men hoopt waarschijnlijk dat het de
bat verder zal lopen over deze sekundaire 
kwestie en dat een schijntoegeving aan de 
Vlaamse C.V.P.-ers terzake de weg zal vr i ' -
maken om zonder al te veel moeite de 
grote buit binnen te halen : de waarbor
gen tegen de Waalse minorizatievrees, de 
bestendiging van de unitaire formule ten 
koste vooral van de Vlamingen. 

Daarmee zou dan de « coup » van Herto-
ginnedal bijna tot in de détails herhaald 
worden : een schijntoegeving op één vlak 
der besprekingen laat de Vlaamse C.V.P.-
ers toe, te verwijzen naar hun hardnekkig 
verzet en naar het feit « dat in de gegeven 
omstandigheden het maximum werd 'be
reikt ». 

We kunnen slechts herhalen dat 'Jiet 
aanvaarden van deze «gegeven otasfen-
digheden » reeds de kiemen van de neder
laag in zich droeg : door het debat aati te 
gaan in een konferentie waar zij inper-
daad volkomen geminorizeerd zijn, hebben 
de Vlaamse C.V.P.-ers de kans op een ef
fectieve weerstand reeds van in den begin
ne opgegeven. Zij hebben daarenboven 
verzaakt aan de unieke pozitie die hun 
mandaat hen bezorgde : dat van meerder-
heidsgroep in een der regeringspartijen. 

Eens te meer roepen de Vlaamse kalo-
lieke bladen te Iaat alarm. Door het boe
renbedrog van de Rondetafelkonferentie 
principieel goed te praten en slechts in 
detailpunten te bekritizeren hebben zij de 
frontvorming van een brede Vlaamse opi
nie vertraagd. Zoals altijd komt hun mo-
bilizatie pas na het begin van de slag. Het 
is te hopen dat hun klassiek zegebulletijn 
ditmaal niet na een nieuwe — en thans 
definitieve — nederlaag komt. 

De Henegouwse C.V.P.-senator Ürbain 
verklaarde dinsdag bij het einde van de 
vergadering der konferentie : « We hebben 
begrepen hoe moeilijk het is een taar t te 
verdelen die per definitie ondeelbaar is ». 

Door de definitie van de ondeelbaarheid 
der taar t — in bredere zin de staatsvorm 
en in engere zin het geheel der problemen 
op de Rondetafelkonferentie — te aan
vaarden, lopen de Vlaamse C.V.P.-ers 
groot gevaar, straks met een lege maag van 
de Rondetafel op te staan. En dat gans 
Vlaanderen mee moet hongeren, is niet te 
aanvaarden ! 

dr R. Van Leemputtea 

6IJ DE BETOGING TE ANTWERPEN IS DUIDELIJK 
GEBLEKEN HOE ONBETROUWBAAR DE KLEURPOLI-
TIËKE DAGBLADPERS IS. STEUN DAAROM DE ON
AFHANKELIJKE VLAAMS-NATIONALE PERS. LEES 
EN VERSPREID ONS WEEKBLAD «DE VOLKSUNIE». 



U t VULI<w3UNi^ 

NEDERLANDS 
DE WERELD ROND 
Waarde Redactie, 

Vele van onze waajde landge
noten schelmen gra&e; met de we
reldwijde verspreiding van de 
Franse taal en laten zich bij elke 
gelegenheid met mmach tmg uit 
over het « Vlaams » alsof onze 
Nederlandse moedertaal maar een 
taaltje zou zijn dat slechts m een 
paar honderd dorpsscholen woidt 
onderwezen en buiten onze lands
grenzen geen de minste bekend
heid zou genieten 

Deze heren zouden er goed aan 
doen eens een nummer door te ne
men van het tijdsch ift « Neer
landica extra muros », het con
tact- en inlichtingenb'ad van de 
Werkcommissie van Hoogleiaren 
en Lectoren In de Neeilandistiek 
aan buitenlandse Universiteiten 

Welliciht warden ze met vei -
stomming geslagen wanneer ze 
daarin de namen ontmoeten van 
tientallen buitenlandse univeisi-
teiten (ja zelfs tot a enter het 
IJzeren Gordijn) waar het Neder
lands wordt ondel wezen. 

Indien ze dan nog verdere twij
fels zouden hebben kunnen ze 
misschien een volledige lijst aan
vragen van al deze universiteiten, 
samen met de namen van al de 
betrokken docenten, aan het se
cretariaat van boven vernoemde 
Werkcommissie, p / a Nuffic, Mo
lenstraat 27, Den Haag 

4 V D . Hove 

WACHTEBEKE 
Mijnheer de hoofdredacteur, 

Onlangs stuurde ik een « lezeis-
brief » naar de redactie van de 
Gazet van Antwerpen met de 
hoop op een publicatie. Misschien 
kan hij ook in « Volksunie » op
genomen worden ' Hier gaat hij 
dan ; 

In uw editie van zater
dag 18-1-64 meen ik een « zekere » 
tegenstrijdigheid te ontdekken be
treffende de « boerenopstand » te 
Wachtebeke Op blz 5 stond het 
relaas van deze gebeurtenis Het 
was positief en sympatiserend De 
verslaggever sprak van 500 boeren 
en juist geteld 36 b'aktoren. Dit 
feit werd op bladzijde 2 «kiitisch» 
bekeken door zekere E L . Deze 
sprak van een 200-tal « militan
ten » en jmst geteld 20 t raktoren 
(steller is toch niet een Bi-ussels 
politieofficier'). De toon van het 
geplengde stuk was allesbehalve 
vleiend voor de opstandige boe-
renCbeesten?) en zeker niet voor 
het Algemeen Boeren Syndikaat 
en de gehele Daietandaktie. Nog 
minder vleiend is het geheel echter 
voor een « zekere » krant die met 
de ene hand sympatie en begrip 
schenkt aan een miskende bevol
kingsgroep en alles met de andere 
hand terugneemt, dit op de plaats 

waar dooi gaans de seueuze men
sen klappen, name ijk op blz 2 

L D - Tuinhout . 

R. DE CLERCQ 
Mijnheren, 
Met een zekere veiTassing zag ik 
m het nummei van « De Volks
unie » van verleden week, bij het 
aitikel ovei B De Clprcq een fo
to van 1917 in het kamp van 
Gottmgen 

Ziehier enkele namen van per
sonen op die foto (van 1 naaa r ) . 
lui tenant P Lenylie (deze is in 
Duitsland gebleven, weid direk-
tem van he*' lestaui-ant van de 
Zoo te Berlijn en is nog m le
ven), Rene De Clerr-q Rietjens, 
lui tenant P Van Rossem sr. 
( thans te Turnhout ) , ikzelf 

Tussen R De O'eicq en Riet
jens staat ki ijgsgevangene God
fried Rooms, neef van De Cleicq 
en werkelijke po'itieke leider van 
het kamp van Gottmgen. Hele
maal rechts s taa t Maur Goos-
se ns. 

Ikzelf verbleef te Gottmgen be
stendig smds emde juli 1917, m 
opdiacht van de Raad van Vlaan-
deaen. 

Cyr Rousseeu 

INGIViEKEN IN B.S.P. ? 
Waarde Redaktie, 

In « De Volksunie » van 11 
164 lees ik in « Pepei noten » 
een uittreksel van « Onze Strijd », 
het plaatselijk blad der B S P te 
Hoboken Maar zouden de rodp 
broeders met beter voor eigen 
deur vegen, ze zouden dan ont
dekken waar de meeste incivieKen 
zijn terecht gekomen In mijn af-
delmg B S P - A B V V . te Sta
den (Prov W. VI) zit het van 
hoog tot laag opgeproot met wat 
men m de « Volksgazet y noemt 
Hitlei knechten ; de bode - sekre-
taris was beroofd van zijn bur
gerrechten, de vlaggediager van 
het A B V V heeft jaren gevan
genis gekend Wij zijn daar te
recht gekomen na onze vrijlating 
omdat we m de andere syndika-
ten geweigerd werden Maar wij 
s temmen niet rood : onze stem
men gaan naar de Vlaamse fe
deralisten van de Volksunie 

Een A B V V - e r uit Staden 

V.U. EN 

VREDESBEWEGING 
Geachte Heren, 

De V.U. moet de afschaffing 
van het leger nastreven Onze re
geringen hebben internationale 
vM-plichtmgen aangegaan waar
door wij niet gebonden zijn, ver
mits zij niet aan het oordeel van 
het volk zijn voorgelegd. En 

het legei heeft geen belang voor 
de volksgemeenschap 

De werkverschaffing die de be
wapening meebiengt, kan luim-
schoots vel vangen worden door 
het uitvoeren van openbare wea--
ken 

Men moet daarbij bedenken 
dat het teger smds de oorlog meer 
dan 300 miljard heeft opgeslokt. 
Het aanwenden van die astiono-
mische som vooi de belangen van 
de gemeenschap zou een ware ze
ge zijn geweest 

Zeei erg is bovendien het feit 
dat het leger maar steeds op
nieuw goede landbouwgrond m be
slag neemt voor oefenterreinen. 
De daarvoor verantwoordelijke 
ovei heden moeten toch weten 
dat, zoals E Bei gei m het hoog-
st<iande maandblad « Natuurwe
reld » schujft « de voedselvoort-
brengst bmnen 40 jaar moet ver
driedubbeld worden om een we-
reldramo te voorkomen en de 
landbouwgronden moeten uitge
breid worden » 

De legeroverheden, en met hen 
onze ooeenvolgende regeringen 
begaan dus m feite een misdaad 
door steeds opnieuw g onden te 
bezetten 

Wat het handhaven der orde 
betreft, zulks kan gerust aan de 
— eventueel uitgebreide — Rijks
wacht overgelaten worden 

Laat de V U alvast b^e^mnen 
met vermindering van de dienst
tijd te eisen, m navolging van 
o m Noorwegen 

Verder kan stelling genomen 
worden m de richting van de mo
tie die werd goedgekeurd op een 
bijeenkomst belegd door het tijd
schrift « Synthes°s » waarbij de 
blokkering en vermmderinsr van 
de militaire kiedieten wordt ge
ëist en verzet aangetekend tegen 
de atoombewapening van ons 
land 

De vruchten van een dergelijk 
optreden zouden voor de V U niet 
op zich laten wachten. 

V. - Mechelen. 

EIGEN INDUSTRIE 
Mijnheer, 

I .vm het artikel van Lode 
Cools betr. de herwaardeling van 
de graad van technisch ingenieur 
(VU van 2812 63) wens ik het 
volgende op te merken 

Waar ik akkooid ben met het 
doorvoelen van die herwaardering 
ben ik het met met 7nn mening 
als zou dat de oplossing brengen 
voor het overschakelen van « li-
cenciehouders » naar een eigen 
scheppende nijverheid. 

M l . is de kwaliteit van onze 
technische ingenieurs wél vo'-
doonde 

Men staar t zich vaak blmd op 
de buitenlandse vorming die de 
meeste bedrijven hun nieuwelin
gen opleggen 

Dit zou dan een bewijs moeten 
zijn van hun onbekwaamheid Men 
vergeet echter dat het hier gaat 

DRINGENDE OPROEP 
Als voorzitter van het Steunkomitee voor degenen 

die wegens de teeraktie Oostende zwaar nadeel, boe
ten en gevangenisstraf opliepen, doe ik een dringende 
oproep tot steun. Wat ook onze mening weze over 
de opportuniteit van die aktie, wij mogen niet verge
ten dat de getroffenen steeds vooraan in de Vlaamse 
strijd hebben gestaan en dat zij in verhouding zoveel 
zwaarder werden gestraft dan de bommenfabrikanten 
van de groep Stassart. 

Velen hebben reeds edelmoedig een bijdrage ge
stort, waarmee wij een deel der onkosten (zijnde on
geveer 400.000 F) hebben kunnen vereffenen. 

Nu moeten dringend de boeten en nog een deel van 
de burgelijke partijen worden betaald. Indien wij niet 
zeer spoedig nog 100.000 F kunnen bijeenbrengen, 
worden die mensen met aanslag door de deurwaar
der bedreigd. 

Stort daarom onmiddellijk uw milde bijdrage op 
postcheckrekening 868997 van Bert Raets, St. Mat-
theusstraat, 45, Borgerhout. 

Dr. H. Ballet 

om een ver doorgedreven specia
lisatie welke geen enkele school 
ooit kan verschaffen. 

Daar deze bedrijven meestal 
slechts vertakkingen zijn van bui
tenlandse basisbedrijven, is het lo
gisch dat deze vorming in het bui
tenland — lees mosderfirma — 
gegeven wordt 

Wat ons echter wel ontbreekt, 
IS risiko-dragend kapitaal da t be
reid IS te investeren op lange ter
mijn, m a w. waarvan de op
brengst m de eerste jaren nihil 
zal zijn Want het s tar ten met 
een eigen produkt veronderstelt 
studie, opzoekingen en « kinder» 
ziekten » Daar er a a n dit soort 
kapitaal J n ons land een tekort 
is, moet de staat ingrijpen onder 
vorm van kapitaaldirigisme d n de 
ruimere betekenis : een geleide 
ekonomie) of toelagen (zie bvb. 
Mol). 

Het vestigen van buitenlandse 
ondernemingen, evenals de licen-
ciebouw onzer industriëlen, was 
lange tijd noodzakelijk om ons 
hoofd boven water te houden. 

Het wordt echter st i laan tijd 
een eigen industrie op te richten, 
wil men onze ganse ekonomie niet 
tot speelbal maken van een hand
vol buitenlandse trusts Zonder 
dan nog te spreken van het vere
delen onzer produkten. wat met 
het oog op de opkomende nijver
heid in de ontwikkelingslanden 
wel eens probleem n r 1 zou kun
nen worden 

Met het oog op verdere specia
lisatie m bedrijfstakken die m 
ons land nog onvoldoende mge-
burgeid zijn, zie ik nog het rui
mer toekennen van buitenlandse 
studiebeurzen Niet enkel aan ra-
ketspecialisten, atoomsplitsers en 
andere militaire « deskundigen », 

maar ook aan minder « verhe
ven » beroepen zoals werktuig
machinebouw, fijnmechaniek, au-
tomatisatie, enz., en dit niet al
leen voor s tudenten m a a r ook 
voor wie reeds enkele ja ren indus-
tr ie-ervanng hebben. 

Deze « democratisermg » van 
buitenlandse studiebeurzen, samen 
met een regelmg die het kapi taal 
ten dienste stelt van de gemeen» 
schap, dienen een eerste s tap te 
zijn naa r een eigen industrie 

E D . St. Michiels. 

SABENA 

Op de Vlaamse buiten wonend 
(lager) personeel van onze roem
rijke verlies-maatschappij dient 
formulieren te sturen aan « Sabe
na, Service du Personnel, Aero-
poit de Bruxelles Zaventem 1 ». 

Er s taat ook iets in 't « Neder
lands » m, waar o a sprake is van 
« de geneeskundige divisie » (van 
geneeskundig bataljon of peloton 
tot hiertoe nog niet) 

S E - Gent . 

De redaktie draagt geen verant-
woordeUikheia voor de mhoud der 
gepubliceerde lezersbrleven Ze be
houdt zich het recht van eeuze en 
Inkorting voor Over de lezersru
briek wordt geen Drlefwlsseling 
gevoerd. 

STEUISFOISDS 
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. 
Wi] rekenen erop dat de solidariteit in de partij geen 
ijdel woord is De veroordeelde propagandisten beho
ren tot de beste werkers van de partij 

Weg met de zorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

CONST AISTI A 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 -
Telefoon • (03) 39.92 06 
Brand - Leven - Familiaal 

Berchem (Ant). 

Ongevallen 

WENTELPOORTEN 
!n hout, staal, aluminium 
of plastiek. 
Standaarduitvoertaig ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
isrd van het bouwwerk. 

Hand. of elektrisehe bediening. 

20NH0VEN • TEL 132 31 

& ZONEN PVBA 
mnmmnw 
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HERMES 

SCHOOL 
54 Zuidlaan 

211 iW Lemonnierlaan 
Tel 1100.33 

Brussel 
• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KUBSUS 
• 

algemene handelsopleiding 
Schoolgeld • maximum 

8.000.- F per jaar of 

3 maal 3 000.- F 

met recht op Kindergeld 
• 

De school waar Vlamingen 
zicb thuis voeien 

Beter en voordeliger 



HE VOLKSUK5E " 

WELKE VLAAMSE TAKTIEK ? 
VOOR DE ANTWERPSE KONTAKTKLUB 
HEEFT MR VAN DER ELST ONLANGS GESPRO
KEN OVER « DE VLAAMSE TAKTIEK NA DE 
PARTIJKONGRESSEN ». HET BELANGRIJKSTE 
UIT DEZE CAUSERIE BRENGEN WE IN EEN 
PAAR AFLEVERINGEN. 

2 . DE KONGRESSEN 

Vorige week werd op deze bladzijde een blik terug geworpen op de hou
ding der regering en der traditionele partijen bij de taalgrensafbakening 
en de stemming der taalwetten vorig jaar. 
In de regeringsverklaring van mei 1961 werd ook de zetelaanpassing 
beloofd voor einde 1961. Einde 1963 is de zetelaanpassing er nog niet, 
maar Is het duidelijk wat er op touw gezet wordt. 

De traditionele partijen en de ge
vestigde machten zijn doende, een 
wel bepaalde politiek stap voor stap 
ten uitvoer te leggen. 

Reeds werd de numerieke gelijk
heid tussen de twee taalkaders wet
telijk vastgelegd voor aUe leidende 
funkties in de administratie en de 
parastatale instellingen — van de 
graad van directeur af. De minister 
heeft daarbij uitdrukkelijk verklaard: 
«definitief vastgelegd, wat ook de de
mografische ontwikkeling In de toe
komst moge zijn ». 

De draagwijdte van deze princi
piële beslissing kan toch niemand 
ontgaan, of men moet moedwillig de 
ogen sluiten om het niet te moeten 
zien. 

Wat de regering betreft lezen wij 
in het officieel verslag van de werk
groep voor de grondwetsherziening 
dat de leden eenstemmig van oordeel 
waren dat de pariteit in de schoot 
van de regering tussen Vlaamse en 
Waalse ministers moet gehandhaafd 
worden. 

Thans wil men ook op het plan van 
de wetgevende macht de Vlamingen 
het voordeel van hun demografische 
meerderheid ontfutselen : de grond
wetsherziening heeft geen ander doel. 

Meer dan een jaar geleden schreef 
de goed Ingelichte ondervoorzitter 
van de BSP : « Wie aandachtig na
gaat wat er zoal verteld wordt bij 
en om de aanstelling van de werk
groep voor de grondwetsherziening 
zal, tot zijn waarschijnlijk grenze
loze verbazing, ervaren dat er bij-
prioriteit zal worden gezocht naar 
waarborgen tegen de Waalse angst 
voor minorisering ». 

In de regeringsverklaring van mei 
1961 was er nog geen sprake van 
grondwettelijke waarborgen aan de 
Walen in ruil voor de zetelaanpas
sing. 

Het is geleidelijk dat deze Waalse 
eis aan de Vlamingen opgedrongen 
werd. 

Het CVP-partijkongres van Oos
tende, waar het beruchte kompromis 
tot stand kwam waarin het principe 
van de twee-derde meerderheid aan
vaard werd, had plaats in december 
1961. 

Zonder de regeringsverklaring te 
wijzigen heeft de regering vervol
gens de Waalse eis overgenomen : de 
zetelaanpassing die plechtig beloofd 
werd voor einde 1961, werd steeds 
uitgesteld en zoals Van Eynde schreef 
wordt er bij prioriteit gezocht naar 
waarborgen voor de Walen. 

Alleen door subtiele woordspelin
gen kan men nog beweren dat de 
regering de zetelaanpassing niet af
hankelijk maakt van een toegeving 
aan de Waalse eis, van een vooraf
gaandelijk akkoord tussen de drie 
traditionele partijen over de wijzi
gingen aan <^e Grondwet! 

Dit is zo duidelijk, zo onloochen
baar dat het vanwege de Vlaamse 
CfVP eenvoudig misleiding van de 
(H>enbare mening en bedrog is, dit te 
willen ontkennen en tg praten over 

een « parallele oplossing » voor bei
de problemen. 

De regeringspolitiek ligt voor ons 
open : de werkgroep voor de grond
wetsherziening werd door de regering 
in het leven geroepen en iedereen 
weet waarom. De Vlaamse CVP-ers 
hebben er hun medewerking aan 
verleend. 

Het officieel verslag van de werk
groep is bekend, maar de Vlaamse 
pers heeft de Vlaamse openbare me
ning nooit de ware inhoud en strek
king van dit verslag bekend gemaakt. 

De samenstelling van deze werk
groep was op zichzelf reeds een 
schandaal, een ongehoorde minorise^ 
ring van de Vlamingen. Zes Walen, 
zes Brusselaars, zes Vlamingen, waar
van twee twijfelachtige Vlamingen 
die thuis Frans spreken! 

Alle middelen zijn goed om de Vla
mingen in de hoek te duwen, onder 
drukking te zetten, af te dreigen : 
zowel de regering als de partijleidin
gen doen dat stelselmatig. 

Het is principieel onaanvaardbaar 
dat de Vlamingen hun grondwettelijk 
en demokratisch recht op zetelaan
passing moeten betalen met een 
grondwetsherziening die de gevolgen 
ervan ontkracht en het stelsel ver
valst. 

De zetelaanpassing wordt thans op 
de koop toe tegen de Vlamingen aan
gewend als een drukkingsmiddel! De 
afdreiging luidt : indien gij niet toe
geeft aan de Waalse eis, krijgt gij de 
zetelaanpassing niet! 

Het allerergste is dat de Vlaamse 
politieke mandatarissen daaraan meqi 
doen, in plaats van radikaal en prin
cipieel te weigeren dat spelletje mee 
te spelen. 

De recente partijkongressen van de 
BSP en de CVP stonden in het teken 
van de grondwetsherziening, werden 
speciaal met het oog daarop gehou
den. 

De regering wil dat de partijen 
zich plechtig verbinden de grondwet 
te wijzigen in een bepaalde zin, om 
tegemoet te komen aan de Waalse 
eisen. 

Het is niet overbodig er ook op te 
wijzen hoezeer deze handelwijze In 
strijd is met de geest en de letter van 
de Grondwet en trouwens ook In 
strijd met de demokratische begin
selen : zonder zelfs de uitslag van 
de verkiezingen af te wachten gaan 
de partijleidingen reeds op voorhand 
beslissen. In « De Standaard » ver
scheen over dit aspekt een zeer 
scherp gesteld artikel van de juridi
sche medewerker van dit blad. 

Nooit werd de dictatuur van de 
partijen zo openlijk ten toon ge
spreid. 

De partijen beslissen. De verkie
zingen verliezen iedere reële beteke
nis en het parlement heeft de beslls-
ajng maar te bekrachtigen. 

Daarbij zijn de partijen solidair. 
Dit alles is toch kenschetsend en 

van verreikende betekenis! 
Laat ons thans even aandacht wij

den a-an de recente partijkongressen. 

De P.V V. heeft geen speciaal kon-
gres gehouden, doch hetgeen over 
het standpunt van deze partij ter za
ke bekend is vergt weinig kommen-
taar. 

De Vlamingen hebben van deze 
partij niets te verwachten : dit werd 
overduidelijk bewezen bij de stem
mingen in Kamer en Senaat over de 
recente taalwetten. 

Sommige P.V.V.-mandatarissen van 
Vlaamse arrondissementen zijn nog 
steeds rabiate franskiljons, die zelfs 
in de aangelegenheid van de Voer
streek met de Walen meegestemd 
hebben. De enkele Vlaamsgezinde 
P.V.V.-mandatarissen bevinden zich 
in deze partij in een onmogelijke po
sitie. 

De B.S.P. heeft een merkwaardig 
partijkongres gehouden. 

Het zag er immers naar uit, na het 
kongres van de Waalse socialisten te 
Charleroi en de aldaar goedgekeurde 

Deze eenheid willen zij ten allen 
prijze redden en hiervoor willen zij 
aan de Walen alle toegevingen doen. 

Het C.V.P.-kongres heeft een nogf 
merkwaardiger verloop gekend : 
daar waar de tegenstellingen even
eens zeer scherp waren in de schoot) 
van de C.V.P., eindigde het kongres 
nochtans met een ontroerende eens
gezindheid. 

Het is duidelijk dat deze eensge-
zmdheid slechts mogelijk was in da 
dubbelzmnigheid. 

Doch ook hier gaat onze aandacht 
naar de taktiek. 

Het is de partijleiding die gema
noeuvreerd heeft : de resoluties door 
de partijleiding voorgesteld en het 
verslag Moyersoen- Wigny, opgemaakt 
in opdracht van de partijleiding, wer
den van Vlaamse zijde aangevallen 
— wat wel bewijst dat zij ongimstig 
waren voor de Vlamingen. 

Dezen hebben zich vooral verzet 
tegen de verzoeningsprocedure. 

Doch achter hun verzet tegen de 
verzoeningsprocedure hebben zij het 
aanvaarden zonder meer van de 
twee-derde meerderheid gecamou
fleerd. 

Het verzet van de Vlaamse vleugel 
tegen het verslag Moyersoen-Wigny 
en voornamelijk tegen de verzoenings
procedure werd zeer handig omzeild : 
de partijleiding heeft het niet tot een 
stemming laten komen, stemming die 
de Vlaamse meerderheid aan bod had 
laten komen en tot vermoedelijk re
sultaat zou gehad hebben de verwer
ping van dit voorstel. 

Vlaamse C.V.P. , 

federalistische resoluties, dat de 
meerderheid van de afgevaardigden 
der Waalse fedra-aties zou vasthouden 
aan het federalisme. 

Het partijbureau van de B.SJP. 
heeft echter uitstekend gewerkt en 
is er in geslaagd resoluties te doen 
goedkeuren, waarvan twee punten 
konkreet zijn en al het overige zeer 
vaag : 

1) de dubbele meerderheid in de 
senaat; 

2) de paritaire verzoeningskom
missie. 

In het verslag dat onder de titel 
« Vergelijk van de socialisten » aan 
de federaties gezonden werd ter be
spreking was nog geen spraak van het 
tweede punt. 

De Vlaamse federaties van de BSP 
keurden gedwee het verslag goed. 

Op het kongres zelf werden de ge
delegeerden er toe gebracht ook nog 
het 2de punt goed te keuren. 

Het verloop van het BSP-kongres 
dan heeft ook bewezen dat op de 
Vlaamse socialisten niet kan gere
kend worden, omdat zij vrijwel on
voorwaardelijk op het standpunt 
staan dat de Vlaamse belangen on
dergeschikt zijn aan het partijbelang 
en het partijbelang is voor hen In de 
eerste plaats : de eenheid van de 
partij. 

kop in het zand. 

Op een ongelooflijk naïeve wijze 
kraaiden de Vlaamse C.V.P.-ers 
triomf, dan wanneer zij in werkelijk
heid beetgenomen waren. 

Onmiddellijk na het kongres verde
digden twee eminente personaliteiten 
van de Waalse C.V.P.-vleugel open
lijk de verzoeningsprocedure en ver
klaarden dat deze door het partijkon
gres niet verworpen was : oud-minis-
ter Harmei op een vergadering te 
Charleroi, waar hij samen met socia
listische en liberale woordvoerders 
sprak; oud-minister Wigny, spreken
de voor de radio namens de C.V.P. ! 

Er kwam vanwege de partijleiding 
geen terechtwijzing. 

De Vlaamse C.V.P.-vleugel heeft dus 
eens te meer de gelegenheid om haar 
meerderheid te laten gelden laten 
voorbijgaan ! 

Zij beroepen zioh thans op de be
slissing van het towigres dat deC.V.P.-
afgevaardigden op de Driepartijen-
konferentie voor de herziening van de 
grondwet een gemeenschappelijk 
standpunt zullen verdedigen. Maar 
welk standpunt is niet uitgemaakt ! 

Deze dubbelzinnigheid is zeer ge
vaarlijk. De partijleiding heeft im
mers reeds duidelijk laten blijken 
waar zij naar toe wil 1 
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aan de heer Bertrand 

minister van Verkeerswezen 

te Brussel 

Heer Minister, 

Terloops en vooraleer ik het eigenlijke onderwerp van deze 
open brief aansnij : beseft gij wel voldoende wat voor een 
«ppwekkend en hoopgevend symbool gij zijt voor de Vrije "Wereld 
en de Westerse Beschaving ? Telkens wanneer de Rode Vaan 
met progressistische trots verwijst naar het feit dat in de Sovjet-< 
unie een nederige mijnwerker opgeklommen is tot de hoogste 
sport van de maatschappelijke en politieke ladder, troost ik mij 
met de bedenking dat ook wij onze Kroesjtsjev hebben. Ook bij 
ons staat een gewezen kompel aan het roer van state, waarmee 
'bewezen is dat in de Vrije Wereld de kansen van een uitge
slapen arbeiderszoon zo hoog liggen als in de Radenrepubliek. 
'Alleen daarom moest men u een monument zetten, te St Truiden 
tussen de kersenhandelaars op de markt, met op het voetstuk in 
vergulde letters : « aan de Kroesjtsjev van de Vrije Wereld -
vanuit de diepte werd hij omhooggestuwd door de Machtige Arm 
van he t Werkende Volk ?. Getekend : « Het Erkentelijke 
Avondblad », 

Vervelend daarbij is het echter, heer minister, dat vanaf het 
ogenblik dat gij de put ontstegen zijt, wij er in zitten. Of liever : 
dat de Sinjoren met hun vliegveldpretenties er in zitten. Aan de 
oevers van Schelde en Schijn gaat een machtige kreet op : de 
.verkeerde zit aan Verkeer. 

Ik moet, heer minister, mij nadrukkelijk akkoord verklaren 
met de verbolgen bewoners van Vlaanderens metropool : de 
verkeerde zit inderdaad aan Verkeer. Het kan natuurlijk ver
keren, zoals de andere zei, maar voorlopig zitten we met de 
gebakken peren. Gij hebt de dood gezworen van de Antwerpse 
luchthaven en gij zijt er voortdurend op bedacht, uw doodvonnis 
langzaam-aan ten uitvoer te brengen. 

Er is, heer Minister, in dit krantje al heel wat geschreven 
over Antwerpen's luchthaven en de joernalisten, die hun bete 
broods verdienen in de schaduw van de Boerentoren, hebben 
in andere kranten en weekbladen de overvloed van hun stede
lijke verontwaardiging al ettelijke keren gespuid. Het lijkt er 
dan wel een beetje naar of ik hier vandaag vijgen na Pasen 
verkoop, met nog maar eens de azerty te betokkelen over een 
probleem waaruit alles reeds is geperst. 

Toch niet. Excellentie, toch niet ! Gij zijt er deze week in 
geslaagd, de schijnbaar leeggeknepen citroen nog een kostbare 
druppel anti-Deurns zuur te ontwringen. Deze bewonderenwaar-
dige prestatie is waard, geboekstaafd te blijven in deze dwarse 
kroniek. Het ware onrechtvaardig, lezend Vlaanderen te beroven 
van de meest geniale inval die uw ministerlijk brein ooit heeft 
gehad. . -

Gij geeft Deurne nog respijt tot 1975. Op dat ogenblik zal 
de autosnelweg Antwerpen-Zaventem voltooid zijn en dan (hup!) 
weg met die Antwerpse luchthaven. In een geest echter van 
nationale verzoening en breeddenkendheid stelt gü voor, dat 
Zaventem dan zou omgedoopt worden tot « Nationale luchthaven 
Brussel-Antwerpen ». 

Ik zie, verkeerde Excellentie, van hier al de kaarsen branden 
die de Sinjoren dankbaar hebben ontstoken voor uw dierbare 
beeltenis. Denk eens aan : de naam van de provinciestad Antwer
pen eens en voor goed gekoppeld aan die van 's werelds navel, 
carrefour du monde, ons aller Brussel. 

Ik zie, Excellentie, de Antwerpenaren geestdriftig bijval 
kloppen bij deze vondst. En u bijtreden, waar gij beweert dat 
Deurne weg moet omdat de evolutie van de luchtvaart gaat in 
de richting van vliegtuigen met vertikale start en landing, waar
door Deurne véél te groot wordt. Gelijk zij bijval hebben geklopt 
toen gij enkele maanden geleden nog beweerde dat Deurne véél 
te klein was met het oog op de evolutie van de luchtvaart. 

Ik vind het, heer minister, spijtig dat wij momenteel ver
plicht zijn het zo nuttig en eerbaar beroep van kompel toe te 
vertrouwen aan Grieken, Spanjaarden en Turken. Moest gij ooit 
terug putwaarts trekken, ik geloof niet dat er - behalve dan in 
uw huiskring - één traan zou worden geplengd. Zelfs niet door 

dio Genes. 

V E R D E D I G E R S 

D E R D E M O K R A T I E . . . "̂ r 

De meeste beroepsvereni
gingen van joernalisten, met 
vooraan de Algemene Belgi
sche Joernalistenbond, heb
ben geprotesteerd tegen het 
in beslag nemen van het 
Brussels weekb'.ad « Pour-i 
quoi-Pas? ». 

Onder de protesterende 
joernalisten maakten de so
cialisten geen uitzondering. 
Jos Van Eynde maakte zich 
zelfs tot hun woordvoerder, 
toen hij in een hoofdartikel 
van « Volksgazet » onom
wonden toegaf dat het in 
beslag nemen een vergissing 
was. 

Een enkele krant maakte 
een uitzondering op de alge
mene regel : « Le Peuple ». 

De Waalse socialistische 
krant verzweeg het protest 
zorgvuldig voor haar lezers, 
waarschijnlijk omdat het ge
richt was tot een partijge
noot, nl. minister Vermey-
len. 

Wanneer een partijgenoot 
de persvi'ijheid aan zijn 
laars lapt, zwijgt « Le Peu
ple > zedig. Maar laat mor
gen De Gaulle of Franco of 
om het even we'ke man-
van-rechts met één vinger 
naar een krant ergens in 
het buitenland wijzen, dan 
schreeuwt « Le Peuple » zich 
dagenlang de keel schor. "" ' 

Komedianten! 

TAALWET ? 

EEN VODJE PAPIER ï 

Postminister Anseele — 
kleine zoon van groot bief-
stukken-Eedje — heeft zich 
weer eens in de kolommen 
van het nieuws gewerkt Dit
maal echter niet met een 
postzegelschandaal... 

Anseele vond het nodig, in 
de Senaat kritiek uit te 
brengen op de toepassing der 
taalwet in de Antwerpse ha 
ven. « Die toepassing is niet 
soepel genoeg », verklaarde 
de minister. 

Het woord « soepelheid » 
werd al eerder in verband 
met de nieuwe taalwet ge
bruikt, nl. door C.V.P.-voor
zitter Van den Boeynants, 
wiens « soepele » uitlating 
sindsdien voortdurend geci
teerd wordt door al wie de 
taalwet wil omzeilen en sa
boteren. 

Anseele is nu het «soepel» 
front komen versterken. Wie 
de toestanden in de Ant
werpse haven kent, weet dat 
daar een zeer voorkomende 
houding wordt aangenomen 
t.o.v. Frans en andere 
vreemde ta'en. «Soepelheid» 
kan alleen betekenen dat 
Anseele zich aansluit bij het 
protest van sommige be
krompen kringen uit de Ant
werpse handelswereld, pro
test dat uitsluitend er op ge
richt was het kaste-Frans 
van de franskiljonse minder
heid en niet de haven- en 
handelsbelangen te verdedi
gen. 

Anseele in de rol van ver
dediger der meest reaktio-
naire bourgeoisie! Eén soep, 
die soepel^ heren. 

DUURDER LEVEN 

Vlaanderen heeft niet al
leen lagere lonen dan Wallo
nië, het heeft ook een hogere 
levensduurte. 

In januari was de klasse
ring per provincie van het 
indexcijfer der kleinhandels
prijzen de volgende : West-
Vlaanderen 119,8; Oost-
Vlaanderen 119,2; Antwerpen 
en Limburg 119; Luik 117,8; 
Brabant 117,2; Henegouwen 
116,9; Luxemburg 116,7 en 
Namen 116,4. 

Het verschil van 3,4 pun
ten tussen de provincies met 
de hoogste en met de laagste 
index is belangrijk genoeg 
om merkbaar te zijn bij het 
besteden der huishoudelijke 
budgetten. Vooral wanneer 
de lonen in die provincies het 
verschil nog komen beklem
tonen. 

Om het duidelijk te stellen: 
De Westvlaamse huisvrouw 
moet méér uitgeven dan de 
Naamse, alhoewel zij minder 
inkomen heeft. 

Dat gaat overigens op voor 
alle Vlaamse provincies. En 
die toestand is niet nieuw ! 

Het nationale indexcijfer 
voor januari bedroeg 118,25. 
De Vlaamse provincies liggen 
alle hoger; Brabant en de 
Waalse provincies bereiken 
het cijfer niet. 

SXAKING^ VERMEDEN 

Met een zucht van opluch
ting hebben alle kranten op 
de eerste pagina gemeld dat 
de geneesherenstaking « op 
het laatste nippertje» werd 
vermeden. De grootste zucht 
van opluchting slaakten niet 
de politiekers en de genees
heren, maar wel de patiënten 
en de kandidaat-patiënten 
die vreesden, aan hun lot te 
worden overgelaten. 

In Vlaanderen was de dok-
terstaking zeker niet popu
lair, ook niet bij een groot 
deel van de geneesheren die 
het met de wet l-eburton niet 
eens waren of die — terecht 
— de regering haar zeer on
handig optreden en de eer-
ste-minister zijn taktloze 
praat kwalijk namen. 

Vele dokters waren daar
enboven tot de overtuiging-
gekomen dat de voortrekkers 
van de staking^beweging al
les behalve interessante praat 
vertelden. In sommige ge

westen waren geneesheren, 
die een konventie tekenden, 
het voorwerp van intimida
tiepogingen die de tegenstan
ders der wet Leburton terecht 
met veel stemverheffing zou
den hebben aangeklaagd in-« 
dien ze door bv, de mutuali
teiten werden toegepast. 

En op de staten-generaal 
der geneesheren werd dik 
aan demagogie gegaan, ook 
en vooral tegen de Vlaamse 
geneesheren «die heimwee 
hadden naar de tijd van de 
Krankenkasse», die «ver
kapte nazi's en incivieken » 
waren en dergelijke fraaie 
dingen meer. 

Het moet ons van het ha r t : 
wie voorgeeft de waardigheid 
van de geneesheer te verde
digen, kan alvast beginnen 
met een heer te zijn. Dat was 
niet altijd het geval. 

De publieke opinie, die wel
licht niet al te klaar ziet in 
het oerwoud van wetteksten, 
reageert scherp op dergelijke 
dingen. De reaktie was niet 
gunstig voor de doordravers... 

1 
NEDERLAND-

VLAANDEREN 

In de « Nieuwe Rotterdam
se Courant» van 29 en 31 ja
nuari werd de kroniek « De
zer dagen» gewijd aan de 
Nederlandse belangstelling 
voor de Vlaamsa Beweging. 

Het besluit van deze — zeer 
uitvoerige ^n sympatieke — 
kronieken was niet al te op
timistisch : « Als er in Neder
land sprake is van belang
stelling voor het lot van de 
Nederlandse taal en kuituur 
in België, dan is die niet in 
officiële kringen te vinden —• 
met de belangrijke uitzonde
ring van het ministerie van 
O.. K. en W. — en ook niet 
bij de politieke nartijen. Al
leen bij enkelingen, van wie 
er sommige zich in niet zeer 
machtige organizaties voor 
dat doel verenigd hebben 't 
Is lammer, maar zo is het ». 

Inderdaad jammer en we 
voe en ons geneigd, weer eens 
de steen te werpen nar het 
onverschillige Noorden. Maar 
hoe is het bil ons gesteld ? 
Wanneer gaan bijvoorbeeld 
de machtige en rijke kuituur-
verenigingen eens wat geld 
en energie besteden aan 
Vlaamse voorlichting boven 
de rijksgrens ? 

'^ I ^ ' IFEBRü^JI Ti I f s i 
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JBAI. 

-t-,' 

HET BAL DER 

a TOT $ PIBiUARl 
rEiK yin M s o i o i A T 

ZOn^a I FEBRUARI 

Enlicl- (onbekende) AaUlerse spiiilert :ijn dit jaar vroeg mef hun 
harnaualijlappen beijonnen IIeL )eit dat de 'plaatselijke CV P. een 
reelis borden in de stad had la-ten plaatsen om daarop « Het bal der 
Jiptimisten » aan te Itondigen, inspiteeide hen tot een hleine recht' 
zelling waarvan hierboven een proeve Voor één heer waren de « opli^ 
misten » plots zwartgallig : Aalst kon de grap waarderen en grinnikte..^ 
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E N G E L S W E R E L D T A A L 

De British Council heeft 
in zijn rapport 1962-1963 
bekend gemaakt, dat de En
gelse taal wellicht door e k 
kontinent zal aangenomen 
worden als het voornaamste 
verbindingsmiddel in weten
schap en techniek. ^ Boven
dien zou het Engels de «l in
gua franca > worden die de 
landen van Afrika en Azië 
zou helpen, hun kulturele en 
politieke eenheid te berei
ken 

Ter overweging aan de ve
le ouders in Vlaanderen, die 
nog menen dat hun kinderen 
eerst en vooral « hun Frans» 
moeten kennen. 

VLAAMSE ARBEIDERS 

TEGEN FABRIMETAL 

Meer en meer blijkt he t 
Vlaamse karakter van de we
kenlange staking in de me-
jtaal- en chemische nijver
heid. Waar te Antwerpen a r 
beiders ontdekten dat ze 
meerdere franken per uur 
minder kregen voor hetzelf
de werk iat door Waalse a r 
beiders naast hen werd ver
richt, eisen de West-VI aam-
se arbeiders kordaat 10 % 
opslag. 

Om evenveel te krijgen als 
het Waalse Herrenvolk. 

LA CITE 
G E E F T O N S G E L I J K 

Het Waalse blad « La Ci
te » schrijft in zijn nummer 
van 21 januari over de s ta
kingen, dat Fabrimetal een 
nationaal akkoord wenst om 
rust en kalmte te krijgen. 
Fabrimetal sluit de ogen 
voor de plaatselijke werke
lijkheid, waar « en region 
flamande surtout » de lonen 
soms tot 10 % lager liggen 
dan normaal. Onder derge
lijke omstandigheden, 
schrijft la Cité, blijven kon-
flikten onvermijdelijk. 

E E R S T S O C I A L I S T , 

D A N V L A M I N G ? 

In het Volksunieblad « De 
Schelde » dat in het Ant
werpse wordt verspreid, 
wordt de bedenking ge
maakt dat de leuze van Van 
Eynde en konsoorten «Eerst 
socialist en dan Vlaming» 
weinig zin heeft. 

Inderdaad, zo schrijft he t 
blad onder de titel « Rond 
he t BSP-kongres », dit bete
kent dat deze socialisten 
geen Vlaming meer zijn en 
da t de belangen van het 
Vlaamse volk zonder bezwaar 
kunnen opgeofferd worden 
aan de oude struktuur van 
he t kapitalistische België. En 
daar •«vaar de rode pers de 
domper zet op de anti-kapi
talistische struktuurhervor-
vormingen die de BSP toch 
reeds op haar kongres van 
1959 eiste, heeft de leuze 
« eerst socialist » ook maar 
weinig om het lijf! 

De BSP in Vlaanderen is 
gedegenereerd tot een dam 
ter verdediging van he t 
groot-kapitaal ». 

BSP-KONGRESSEN 

De roerende eenheid in de 
BSP wordt nogmaals over
duidelijk aangetoond door 
de verklaringen, afgelegd 
door partijgenoot Spaak In 
verband met de erkenning 

van Rood-China door De 
Gaulle. 

Daar waar de BSP zich 
tijdens de laatste 10 jaar 
steeds voor die erkenning 
door België heeft uitgespro
ken, houdt de minister van 
buitenlandse zaken er een 
totaal andere mening op na 
en zegt zulks ook tegenover 
de pers. 

Wij wachten benieuwd af 
we'ke tuchtstraffen de par 
tij zal treffen tegen deze 
rebel. 

N I E U W S 

V O O R P E N D E L A A R S 

Goede moed voor onze 
Vlaamse pendelarbeiders : 
er zal een nieuwe fabriek 
worden opgericht. Investe
ring 100 miljoen, 300 werk-
gelegenheden, specialisatie 
in fabrikatie van wegenwer-
ken-materiaal. De fabriek 
komt te Gembloers, m Wal
lonië. 

NAAST GEKNOEI 

OOK BEDROG 

Waar praktisch iedereen 
het over eens is dat de in-
deks der kleinhandelsprij
zen dient herzien op een 
bredere basis, blijkt thans 
dat de op 15 januari door
gevoerde verhoging der 
tramtarieven slechts voor 
de helft in de berekening 
van het indekscijfer wordt 
opgenomen! 

Honoré Gepluimd, die zijn 
gebeurlijke loonsaanpassing 
slechts ettelijke maanden 
later kan bekomen, laat dus 
weer eens een pluimpje 
meer! 

S L E C H T E Z A K E N ? 

Het Verbond der Belgi
sche Nijverheid, dat jam
merend beweert geen loons
verhogingen meer te kunnen 
toelaten, roept onze positie 
op de buitenlandse markt 
in. 

De cijfers spreken toch 
een andere taal : in decem
ber 1963 bedroeg volgens het 
Nationaal Inst i tuut van de 
Statistiek onze uitvoer 20,864 
miljard, tegenover 17,144 
miljard in december 1962, 
hetzij een verhoging van 
20 %! 

Anderzijds vertoont he t 
« Agefi - indexcijfer » voor 
de produktie een zeer hoge 
stijging : 7,3 % meer voor 
het 4de kwartaal 1963 te 
genover het 3de en zelfs 
9,6 % meer dan het 4de 
kwartaal 1962. Het tempo 
der produktie verzwakt dus 
niet, maar stijgt integendeel 
beduidend. 

Het franskiljonse groot
kapitaal zal andere fabels 
moeten verzinnen om een 
loonstop goed te praten! 

of de stand van het schof, 
maar wel met « Ie climat au 
foyer », de huiselijke sfeer 
aan de haard. 

Welke om inspiratie ver
legen nonsenpoëet zou ooit 
zo'n dankbare invallen kr i j 
gen : de luchtkringen in de 
leefkamers? 

VICE-GOEVERNEUR 

De vice-goeverneur van 
Brabant, de uit Luik inge
voerde ex-magistraat Cap-
puyns, heeft zijn ambtsbe
zigheden ingezet met een 
konferentie der burgemees
ters uit de Brusselse agglo
meratie. 

Naar het schijnt was d'' 
enige voertaal op die konfv,-
rentie het Frans. Verbaast U 
dat? Ons niet! 

R O O D K R U I S 

Een week nadat onze dio 
Genes in zijn « Open Brief » 
had geschreven dat het Ro
de Kruis van België niet al 
te populair is en zeker heel 
wait minder populair dat 
R.K. - verenigingen in het 
buitenland, verscheen in de 
kranten een titel : « Rode 
Kruis door publiek zeer ge
acht >. 

Het artikeltje daaronder 
was zeer kort en bevatte 
daarenboven nog publiciteit 
voor een verzekeringsmaat-

OoJx in lOCi gaan 75 % van de kredieten voor de hovw van aiilosnel-
wegen naar Watloniè Intussen kan men te Antwerpen wellicht gaan 
overwegen, terug de St Annekens-boten zaliger gedachtenis m dienst 
te nemen I 

NOG EEN LEEFKAMER 

De beschamende lijst van 
woordkramerijen uit de 
mond of de pen van frans-
denkende Belgische voor
aanstaanden is weer met een 
nieuwe schepping verrijkt : 
de « luchtkring ». 

In een herderlijk schri j
ven van kardinaal Suenens 
aan de beminde parochianen 
van het bisdom Mechelen -
Brussel is er sprake van de 
« goede luchtkring aan de 
haaxd ». 

Dat heeft niets te maken 
met ^^- trok van de schouw 

schappij die — blijkens het 
onderschrift — de plaatsing 
ervan trouwens betaalde 

Dit « antwoord » zal wel 
niet voor dio Genes bestemd 
zijn. Daarvoor is het trou
wens wat mager! 

WEGENWERKEN 1964 

Wij wezen er reeds op in 
een artikel, maar het is goed 
dat onze lezers zich deze 
cijfers in het hoofd pren

ten : voor 1964 werd 6 mil
jard voorzien voor wegen-
werken. Hiervan gaat 4 mil
jard naar de autosnelwegen. 
En deze 4 miljard worden 
verdeeld als volgt : 3 mil
jard voor de Route de Wa'-
lonie, die dood zal lopen aan 
de grens, en 750 miljoen 
voor de afwerking van de 
Boudewijnweg (die reeds 
jaren klaar moest zijn). De 
eerste aanbestedingen voor 
de E-3 zullen gebeuren in 
1965 Zegt men. 

PARLEMENTAIRE 

KRABBELS 

De besproking van do begroting van Sociale Voor-

zorg heeft een paar koortsopstoton gekend wanneer 

de wet op de ziekteverzekering ter sprake kwam. 

De P.V.V.-er Dhaeseleer had volkomen gelijk waar 

hij betoogde, dat bij de verzwaarde bewijslast voor 

de loopbaan in de nieuwe wet tal van pensioen

gerechtigden nu minder trekken dan bij de oude 

wet, spijts de verhoging van het pensioen. 

De Volksunie heeft steeds staande gehouden dat 

de socialisten met de verwezenlijking van hun kies-

beloften Inzake pensioenen, da ene pensioenge

rechtigde toestoppen wat zij de andere ontnamen. 

De partij is steeds voorstander geweest en Is het 

nog van de verhoging van de pensioenen zonder 

verzwaring van de bewijslast, wat betekent een 

verhoging voor allen. 

Dhaeseleer ging echter gevaarlijk op glad ijs, 

waar hij het terrein van de ziekteverzekering be

trad. Zijn groep en hijzelf hebben tegen de wet 

gestemd. Maar de liberale mutualiteiten en de l i 

berale vakbonden waaraan hij verbonden is, zijn 

voorstander van de wet. Bij zijn politieke even

wichtsoefeningen heeft Leburton hem met enkele 

rake stoten tegen de vlakte gekregen. 

Leburton verheugde zich over de sociale vooruit

gang die duidelijk spreekt uit de cijfers van de 

begroting. Hij drong er met klem op aan dat do 

staking van de geneesheren moest vermeden wor

den. Hij bepleitte meer meegaandheid bij het ba-

rekenen van de pensioenloopbaan, zodat tal van 

gerechtigden een hoger pensioen zouden toegewe

zen krijgen. 

' In do wandelgangen deden geruchten de rondo, 

dat de regering over de kop zou gaan, als zij niet 

hardhandig tegen de dokters zou optreden. De 

aanvoerder van de harde koers zou Van Elslando 

zijn. Hij zou de eerste-minister verplichten tot een 

radikale stelllngname In de kamer, zoniet... 

Van Elslande verlief gehaast het halfrond om na 

enige minuten terug te keren met Lefèvre in zijn 

kielzog. Naast de opgewonden Van Eynde, die hoog 

rood was, leek da bleke premier, met zijn slappe 

gang, een drenkeling die net op het droge was. 

Na de eerste-minister te hebban bedankt voor 

zijn komst, hield Van Eynde een lawaaierige tussen-

komst, met deels gevatte opmerkingen en sluitende 

conclusies en deelt opgeschroefde voorstellingen. 

Hij bespeelde het gehele klavier van de dema

gogie met zware aanslag en eerder matig sukse» 

bij de eigen partijgenoten. Hij bleef echter toch 

koelbloedig genoeg om een kier voor onderhande

lingen open te laten en zo de doktersstaking te 

voorkomen. Hij vroeg de eerste-minister duidelijk 

te zeggen of de regering de nodige maatregelen 

had genomen om de wet toe te passen. 

Toen Lefèvre naar de tribune ging hielden da 

C.V.P.-ers hun hart vast. Deze eerste-minister dia 

in zijn eigen partij de blunderaar wordt genoemd 

kan onberekenbaar zijn, wanneer hij tot een harde 

man wordt opgepompt van wie men drastische 

maatregeien verwacht. 

De C.V.P.-ers vreesden dat, wanneer Lefèvre doof 

een parlementaire gangmaker als Van Eynde ver

woed wordt aangetrokken, hij onhoudbaar op hol 

zou slaan en zich te pletter zou lopen. In de uiterst 

gespannen atmosfeer van de stakingsaanzeg zou 

dat een ramp kunnen worden van ongekende om

vang. 

Het was muisstil toen de eerste-minister de tr i 

bune beklom. Hij zag er vaal uit en onheilspellend 

zoals steeds. Wat de meesten gevreesd hadden ge

beurde niet. Lefèvre deed niet krampachtig kracht-

dadig, hij uitte geen bedreigingen, hij daagde dit

maal, In zijn gewone overmoed, niemand uit. Hl] 

was doodgewoon banaal. Na de daverende toe

spraak van Van Eynde, die hem moest starten, w a t 

hij als een kapsul die na een defect op de lanceer

basis terug viel. 

Hij herhaalde nog eens dat de wet moet worden 

toegepast, dat maatregelen waren genomen, maar 

dat hij hoopte dat de onderhandelingen met de so

ciale partners zouden slagen. 

Van Eynde was er het hart van in. 

Bij de begroting van verkeerswezen kreeg Ref-

mond Mattheyssens het aan de stok met minister 

Bertrand waar deze beweerde dat de Antwerpe

naars, wanneer zij In delegatie bij hem kwamen^ 

zelf niet weten wat zij willen Inzake de luchthaven. 

Bij de begroting van Openbare Werken kloeg Leo 

Wouters, cijfers in da hand, de bevoordeling aan 

van Wallonië. Hij kwam op voor federalisme, waar

door Vlaanderen over eigen middelen zou beschik

ken voor de industriële infra-structuur. Hij verweet 

met aandrang naar de regeringsverklaring waarbtf 

aan sommige incivieken een gedeeltelijke vergoe

ding voor oorlogsschade zou worden toegekenc^ 

en zei te verwachten dat deze toezegging overkorf 

zou worden ingelost. 

Bohy, minister van Openbare Werken, die een 

snedig en geducht debatter is, viel de Waalse 

P.V.V.-er Jeunehomme heftig in de rede, waar deze 

weinig fraaie en onbehendiga demagogie verkocht. 

Van Audenhove, de huidige rumoerige P.V.V.-

voorzltter, kwam even ter sprake in het debat, uit 

de tijd toen hij als minister met een reuze barnum 

publiciteit het uitblijven van echte verwezeil i jklngea 

moest onthullen. 

Nik Claee 
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CTUUR ONS FOTO'S 
Enkele m a a n d e n geleden 

deden we een oproep tot on 
ze lezers om ons te he lpen bij 
de redak t ie en de o p m a a k 
v a n ons weekblad, door ons 
foto 's te s tu ren . 

Heel wat lezers zijn toen 
op ons verzoek i ngegaan ; on 
d e r hen zijn er velen die in 

1 t i e voorbije m a a n d e n reeds 
1 'hebben k u n n e n vas ts te l len 
I d a t h u n foto's u i t s t ekend van 

p a s k w a m e n e n d a n k b a a r 
v e r d e n gebruikt . 

We hern ieuwen t h a n s o n -
ijgs oproep : wie ons wil he l -
jpen, he t blad uit te bouwen 
•tot een s teeds beter en sLeeds 
m o d e r n e r p r o p a g a n d a w a p e n , 
duike in de doos m e t foto's 
en zoeke uit , wa t hi j k a n 
missen . 

Alles is welkom e n in h e t 
bi jzonder : kiekjes van 
Vlaamse s teden , dorpen , 
l a n d s c h a p p e n en m o n u m e n 
t e n ; foto's van m e n s e n a a n 
h e t werk, h e t bedri j fs leven. 

de landbouw, h a v e n - en i n 
dus t r ië le akt iv i te i t , s t e m -
mingsbee lden ; h e r i n n e r i n g e n 
a a n gebeur ten issen in de 
Vlaamse Beweging, enz. 

He t hoeven heus geen 
kuns t fo to ' s te zi jn; een ge
woon kiekje bij een passende 
teks t doet h e t h e m evengoed. 

FAIR-PLAY A.U.2. 
Het m a a n d b l a d « Het P e n 

noen » wijdt h e t hoofdar t ike l 
van zijn jongste n u m m e r 
a a n de V.U., onde r de t i te l 
« A g g i o r n a m e n t o van de 
Volksunie ? ». We wensen h ie r 
n ie t verder op di t a r t ike l in 
te gaan , o m d a t een polemiek 
t e rzake ons o n v r u c h t b a a r 
l i jkt . 

W a n n e e r we h e t ve r sch i j 
n e n e rvan h ier dan toch ver
me lden , is h e t om er op te 
wijzen d a t de joe rna l i s t i ek 
a a n bepaa lde regels is gebon
den, o.m. a a n de regel van 
fa i r -p lay . 

Wanneer men de «ge
wraakte passage » over Zuid-
Afrika uit de kongresrede van 
Mr Van der Eist brengt, dient 
men ze geheel en niet ver
minkt te brengen. Het weg
laten van de zin, waarin een 
ook voor de negers bevredi
gende oplossing van het ras-
senprobleem wordt bepleit, 
doet zeer sterk aan verval
sing denken. 

Een sluitend betoog heeft 
dergelijke handigheidjes niet 
nodig ! 

PERSVRIJHEID ? 
Het in beslag nemen van 

de « Pourquoi Pas ? » door de 
gerechtelijke diensten verle
den week heeft talloze pro
testen van joernalisten- en 
persverenigingen uitgelokt. 
Wij voegen ons protest daar
bij; ook wij zijn de mening 
toegedaan dat de persvrijheid 
in het gedrang kwam en dat 
de argumenten van minister 

DE ZOVEELSTE TEST 

Verbreding Albertkanaal voor wanneer ? 

De strijd legen de rampzalige taalwet
ten midden van vorig jaar, de herrie rond 
de Z.I.V. en de belangstelling voor de 
mancBuvers inzake grondwetsherziening 
hebben talrijke andere problemen - en 
zo o.m. ook het regeringsbeleid inzake 
streekontwikkeling - wat naar de achter
grond verwezen. 

Zopas heeft de v.z.w.d. « Stichting voor 
de Kempen » zich opnieuw tot de open
bare mening gericht om haar het rege-
ringsbilan voor te leggen inzake -het 
ontwikkelingsplan vooi'' de Zuiderkempen 
en om steun te vragen bij de pogingen 
om de regering te dwingen, haar beloften 
na te komen. 

Er weze even aan herinnerd dat een 
vorige regering twee ontwikkelingsge
bieden aanduidde : Zuiderkempen-Hage-
land in Vlaanderen en Borinage in 
Wallonië. 

De huidige regering Lefevre - Spaak 
heett van in den beginne haar beleid en 
haar inspanningen toegespitst op de Bori
nage ; ze ontwierp een grootscheeps ont
wik Kelingsplan en zorgde er voor, dal de 
EuJige miljarden ter beschikking waren. 

Dit plan is sindsdien volop in uitvoering. 
Terloops mag svel aangestipt worden dat 
deze aktieve belangstelling voor de 
Borinage een zeer praktische grond had : 
door de oHtevredenlieid in die streek te 
begraven onder taonderdea en nog eens 
honderden miljoenen, hoopten de socia
listische ministers en de B.S.P., een door
braak van de M.l'.W. vanuit Luik naar 
Henegouwen te kunnen beletten. 

Slachtoffer van deze partijpolitieke 
berekening werd het testgebied Hageland-
ZuiderJkempeu. De miljarden, die in Wal
lonië nodig waren, werden aan Vlaande
ren onttrokken. De^e diefstal ten nadele 
van Hageland-Zuiderkempen werd ver
gemakkelijkt door de lakse houding van 
de politieke mandatarissen uit de Kem
pen - traditionele vertegenwoordigers 
van de « brave katolieke Kempenaar » -
en door de stuurloosheid van gans de 
Vlaamse C.V.P. In dit verband is het 
tekenend dat de heer De Saeger er bij 
verschillende gelegenheden jiiet voor 
teruggeschrikt is, spottend, te verklaren 
dat de Kempen totaal ongeschikt waren 
voor industrializering en dat de Kem-

Vermeylen en van Buiten
landse Zaken zwak klonken. 
De regering had andere mid
delen dan het in beslag ne
men om zich op krachtige en 
duidelijke wijze te distanci-
eren van de « Pourquoi Pas?». 

Inmiddels lijkt het ons in 
ieder geval vanwege het 
Brussels weekblad — dat het 
al te vaak in sensatie en het
ze gaat zoeken — zeer on
voorzichtig en onverstandig, 
drie jaar oud nieuws te bren
gen op een ogenblik dat 
daardoor levens van landge
noten in gevaar konden wor
den gebracht in Kongo. 

Dat is echter een probleem 
van plichtenleer eerder dan 
van persvrijheid. 

AMNESTIE 

Met een hardnekkigheid die 
hen siert, blijven de studen
ten van het K.V.H.V. verder 
ijveren voor amnestie. 

Zopas heeft het K.V.H.V.-
Leuven zich schriftelijk tot 
minister Vermeylen gewend 
om diens aandacht te vesti
gen op het lot der bannelin
gen, waaronder door de stu
denten met name worden ge
noemd kunstschilder Servaes, 
dichter Wies Moens en histo-
rictis dr Van Roosbroek. 

SPAAK TREKPLEISTER ? 

Het schijnt dat de B.S.P. 
bij de aanstaande gemeente
raadsverkiezingen in de 
Brusselse agglomeratie de 
namen van enkele grote par
tijbonzen zou willen uitspe-
le*" 

Maar het heet zou Spaak, 
« de staatsman die de wereld 
ons benijdt», gebruikt wor
den als lokvogel op de lijst te 
Schaarbeek. Vorige keer 
speelde hij die rol reeds 
voortreffelijk te St Gillis; als 
dank omdat hij in die ge
meente het nog een jaar na 

de verkiezingen uithield al-* 
vorens naar Parijs te verhui
zen, schonk men er zijn naam 
aan een der lanen. 

Treffend voorbeeld van de 
waardigheid van het hoge 
ambt en van de politieke ze
den in ons land : gemeenten 
die « bestuurd » moeten wor
den door politieke trekvogels 
en -pleisters, grote staatslui 
die als stroman worden ge
bruikt. 

Daarnaast blijven er steeds 
stemmen opgaan die beweren 
dat de gemeentelijke en de 
wetgevende verkiezingen sa
men zullen worden gehouden. 

WEZEMIBEEK-OPPEM 
Op een tipisch-slinkse wij

ze zijn in de gemeente van 
grondspekulant Degrunne 2 
franstalige kleuterklassen 
opgericht. 

Vroeger bestonden er reeds 
itwee franstalige kleuterklas
sen bij de gemeenteschool, 
ten gerieve van... vijf leerlin
gen. 

Thans werd door de ge
meente een inspanning ge
daan om ouders te ronselen 
die bereid zouden zijn, frans
talige kleuterklassen te eisen 
en er hun kinderen heen te 
zenden. Voor deze ronselarij 
werd de gemeentelijke poli
tie de baan opgestuurd. In de 
frankofonen-wijk vond men 
dan een stel inwijkelingen, 
dat bereid was de «goede 
zaak » te verdedigen. 

In de gemeenteraad werd 
vervolgens beslist tot de op
richting «door overplaat
sing » van twee kleuterklas
sen in de wijk Ban-Eik. 

Het is niet voldoende dat 
de franskiljonse inwijkelin
gen hun franstalige kleuter
klassen op een schenkbordje 
geprezenteerd krijgen, ze 
willen ze ook vlak hij huis in 
hun « chikke wijk », niet in 
het boerendorp. 

I sche arbeiders maar naar «zijn» nieuwe 
I ijrieken in liet Aleciieise moesten komen 

erken. Een weinig fraai hoofdstuk in 
onze politieke geschiedenis onder de titel 
« kerktorenplanning en gemeenteverkie
zingen » ! 

Het gevolg van dat alies was dat de 
huidige regering zelfs de tijdens de vorige 
regering geplande werken goeddeels 
deed stopzetten of schrappen. 

Ueze houding van de regering stuitte 
dan toch op krachtig verzet vanwege de 
openbare mening in Vlaanderen, w ât o.m. 
tot uiting kwam tijdens de « Marsen » te 
Brussel. De regering trachtte dit verzet 
te omzeilen door een ontwikkelingsplan 
voor de Zuiderkempen op te stellen ; van 
het Hageland was daarbij helemaal geen 
sprake meer. 

Iets meer dan een jaar geleden over
handigde het Programmatiebureau aan 
minister Spinoy dit plan voor de Zuider
kempen ; het zou bijna een half jaar 
duren vooraleer het onderzocht werd en 
enkele bp^lissingen getroffen. 

V^andaag - twee jaar nadat de regering 
zich verbond om voor de- Zuiderkempen 
een inspanning te doen die vergelijkbaar 
was met de inspanning voor de Borinage, 
één jaar na de overhandiging van het 
Plan voor de Zuiderkempen aan de minis
ter - heeft de « Stichting voor de Kem
pen » een bilan opgemaakt. En daaruit 
blijkt overduidelijk dat de verwaarlozing 
van het Vlaamse testgebied ten voordele 
van het Waalse testgebied vandaag lijk 
gisteren de regeringspolitiek is zoals zij 
blijkt uit de cijfers. Een paar voorbeel
den : voor de uitrusting van de nijver-
heidszone Ülen-Oevel-Geei werden tot op 
heden alleen grondnivelleringswerken 
uitgevoerd, die reeds voorzien waren op 
de begroting van 1962 ; voor de rest zijn 
thans twee kleine werken aanbesteed ; 
een deel van de riolering en een deeltje 

van de industrieweg Punt-Stelen te Geel. 
Dat is alles. De uitbatingsweg en het 
industriespoor, waarvoor vanaf 1959 kre
dieten werden voorzien op de begro
tingen, zijn nog steeds niet aanbesteed I 

Met de in het vooruitzicht gestelde ver
breding van het Albertkanaal staat men 
nergens, evenmin als met de verbreding 
van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen 
en de studie van het Postelkanaal. Het 
huisvestingsproject, de dringende sane
ring en ruilverkaveling van de 'land
bouwgrond, de wegenwerken zijn nog 
niet begonnen. De bouw van een collector 
voor afvoer van nijverheidswater werd 
nog niet goedgekeurd. 

De opsomming is verre van volledig. 
Ze is slechts een greep uit wat door dhr 
J. Van Mierlo, voorzitter van het E.K.K. 
en de S.K., genoemd werd « een troos
teloos bilan ». 

De kleurpolitici zijn alvast éénmaal 
inzake hun beleid t.o.v. de Borinage en 
de Zuiderkempen goed geïnspireerd ge
weest, nl. toen ze beide streken de weidse 
benaming « testgebied » gaven. Het zijn 
inderdaad gebieden geworden waar men 
de werkelijke daden en bedoelingen van 
de regering en de partijen kan testen. 

De test bewijst, dat e r inderdaad 
« minorizatie » bestaat. Niet echter daar, 
waar de grondwetsherzieners ze willen 
gaan bestni 

Wel ei'htei' in Vlaanderen, in de 
Kempen ! 

Het steekt de ogen uit dat zolang de 
Kempen braaf - dit is ; trouw aan de 
trouweloosheid van de grote partijen -
blijven, de toestand er niet m\ veran
deren. 

Wanneer de Kempenaars een optie op 
de toekomst willen nemen, moeten zij 
opteren voor de Volksunie ! 

Toon van Overstraeten. 
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R. MATTHEYSSENS 

PLEIDOOI VOOR OEURNE 
Volgens het n ieuwe Kamer reg lemen t wordt een begrot ing die reeds in 
de Senaa t we rd goedgekeurd , niet meer in de gewone openbare verga
der ing v a n de Kamer behandeld . Zi j word t besproken in een openbare 
vergader ing van de vaste afdeling. O m niet in herhal ing te vervallen 
vsrorden er geen a lgemene u i teenzet t ingen gegeven door de ingeschre
ven sprekers , maar k o m m e n t a a r geleverd op de ui teenzet t ing v^n de 
minister en vragen gesteld over wa t hij niet heeft behandeld . 

Op een vinnige tussenkomst van 
Delwaide, Schepen van de Antwerpse 
haven, die het behoud van de Ant
werpse luchthaven had verdedigd en 
kritiek had uitgebracht op de samen
stelling van de Nationale Havencom
missie, had minister Bertrand met 
een verward antwoord gereplikeerd. 
Hij zei nu weer dat Antwerpen een 
« passende luchthaven » moest kri j
gen, nadat hij in de Senaat vorige 
week had verklaard dat de luchtha
ven zou worden afgeschaft zohaast 
de autosnelweg Antwerpen-Zaventem 
in gebruik zou worden genomen 

Reimond Mattheyssens heett daar
op scherp 'ngehaakt Hij pakte de 
minister aan op zijn uitspraak dat de 
Antwerpenaars, wanneer zij bij hem 
in delegatie komen, « zelf niet goed 
weten wat zij willen », 

Onze woordvoerder antwoordde de 
minister dat zij bliksems goed weten 
wat zij willen. Hij onderstreepte dat 
niemand te Antwerpen een luchtha
ven voor interkontinentaal verkeer 
verlangt, maar wel een luchthaven 
als noodzakelijke aanvulling van een 
wereldhaven, voor zakenverkeer. Hij 
vroeg de minister, duidelijk te zeggen 
wat deze door «passende luchthaven» 
verstond. Hij zegde te verwachten 
dat de Antwerpenaars zouden worden 
geraadgleegd om van hen te verne
men wat zij passend vinden voor Ant
werpen. 

Spreker verklaarde dat het beroven 
van Antwerpen van ziJn luchthaven 
zal worden beschouwd als een onaan
vaardbare beknotting van de konkur-
rentlemogelijkheden van de Antwerp
se haven en het Antwerps nijver
heids- en zakenleven. 

Onze vertegenwoordiger zei spot
tend dat de minister uiterst zuinig 
was geweest met zijn inlichtingen 
omtrent de werkzaamheden van de 
nationale Havenkommissie. Hij ver
zocht de minister, hem te willen in
lichten over de werkzaamheden van 
deze kommissie. De havenaktiviteit 
is een Vlaamse ekonomische bedrij
vigheid; zij verdient onze volle be
langstelling omdat zij er kan toe bi j -
drag^ i om de Vlaamse ekonomische 
achterstand op te halen. 

Onze verkozene vroeg de minister 
verder hoe het stond met de toepas

sing van de taalwet bij Sabena. Hij 
verklaarde, over inlichtingen te be
schikken waaruit bleek dat de Staat 
eigenaar is van 80 % der aandeden. 
Langs zijn neus weg liet hij er op 
volgen, te menen dat die inlichtingen 
juist zijn, want afkomstig van een 
minister en dus oer definitie be
trouwbaar. 

Verder wees spreker er op dat deze 
maatschappij moet aangezien wor
den als een openbare dienst. Er is 
volgens hem geen twijfel : Sabena 
moet de taalwet toepassen en het 
moet uit zijn met de doorzichtige 
spitsvondigheden om hi°rnan te ont
snappen 

In een verdere opmerking bracht 
onze woordvoerder het ergerlijke tijd
verlies te sprake, dat soms het trein-
personeel 5 tot 6 uren doet verliezen 
voor het de terugreis kan aanvatten. 

Hij drong er bij de minister op aan 
dat door een rationele werkverdeling 
en een goed afgewogen beurtrol hier
aan zou worden verholpen 

Spreker behandelde dan de voorge
nomen splitsing van de Hoge Raad 
voor Toerisme. Hij citeerde een brief 
van de minister, daterend uit 1961, 
waariR deze aan onze verkozene 
schreef dat hij « zeer binnenkort » de 
passende maatregelen zou treffen op 
taalgebied in het Kommissariaat-Ge
neraal voor Toerisme. 

In 1962 zegde de minister op de 
Kamertribune dat het zijn bedoeling 
was, de Hoge Raad voor Toerisme te 
splitsen in een nederlandstalige en 
een franstalige afdeling. In septem
ber 1963 werd het Kommissariaat-
Generaal voor Toerisme gereorgani
seerd wat de bevoegdheid betreft en 
de samenstelling van de Hoge Raad 
voor Toerisme. In het verslag van de 
Senaatskommissie staat echter geen 
woord over de reeds zo lang beloofde 
splitsing. Mattheyssens vroeg de mi
nister, duidelijk te zeggen hoe het 
er nu op taalgebied uitziet. 

Tot slot herinnerde spreker de mi
nister opnieuw aan zijn (voortreffe-

A B O N N E M E N T E N S L A G 

« Het Boek der Maand » gaat naar een 
man die het nuttige aan het nuttige weet 
te paren, de uitbater van het Vlaams Huis 
« Opsinjoorke », die onder het tappen van 
een pint zijn woordje plus een abonne
ment weet te plaatsen : de heer Gilhs, 
Nieuwerk 1 te Mechelen. Een sprekend 
voorbeeld voor alle tapkasthouders in 
Vlaamse Huizen elders ; daarenboven een 
dubbele winst : het « Boek der Maand » 
én een stukje kosteloze publiciteit '̂̂  
de zaak. Na te volgen dus ! 

De heer Gillis is net met de hakken 
over de sloot, want vanuit Dendermonde 
en Sint Niklaas kwamen ernstige konkur-
renten opzetten. 

Het is trouwens St Niklaas, dat gedu
rende de laatste week van januari de 
grootste aanwinst kende. Ziehier de ere
lijst : St Niklaas, Mechelen, Brugge, 
Oostende-Veurne-Diksmuide, Aalst, Ant
werpen, Hasselt, Tongeren, Dendermon
de, Gent. 

De stand over de gehele periode van 
de abonnementenslag is einde januari • 
Aalst, St Niklaas, Dendermonde, Roese-
lare, Oostende-Veurne-Diksmuide, Meche
len, Brugge, Antwerpen, Leuven, Brussel. 

We beperken ons tot de tien bestge-
plaatsten ; we hopen dat dit haast tradi
tioneel lijstje binnenkort overhoop zal 
worden gegooid door werkers van het 
elfde uur die het eindelijk eens gaan 
menen. 

Wouleis in rfc Kamer ' pleidooi voor bejnnrrfenzorrj 

lijke) rede te Maastricht in 1961. 
Daar wees de minister er (terecht) 

op dat de provincies Antwerpen en 
Limburg en het arrondissement Leu
ven stiefmoederlijk worden behan
deld op verkeersgebied. Hij zei dat 
de verkeersas in België van noord 
naar zuid loopt, terwijl het een eko-
nomisch belang is voor deze provin
cies dat de verkeersstroming van oost 
naar west zou lopen Mattheyssens 
herinnerde aan de uiteenzettingen 
van ekonomisten op die bevraste ver
gadering te Maastricht, waar aan de 
hand van statistieken en ernstige 
studies betoogd werd dat het Bene
lux-middengebied (de provincies 
Noord-Brabant, Nederlands Limburg, 
Antwerpen, Belgisch Limburg en het 
arrondissement Leuven) een grote 

skonomische coekomst tegemoet 
gaan. Zi] zouden volgent, de vooruit-
iichten een der grootste, zoniet het 
grootste ekonomisch icompieks van 
>Vest-Europa worden 

Spreker zegde de mening van de^ 
minister te delen, waar deze te Maas-
rieht verklaarde dat tiet met daar 
Ie plaats was om zi]n plannen in 
/-erband met de infrastruktuur uit-
sen te zetten Maar, zo vervoigde 
Vlattheyssens. na twee jaar is net hier 
de plaats Met tiet oog op de moge-
'ijkheden van de Vlaamse ekonomie, 
lie hoewel in opgang toef log zwak 
IS en konjunktuurgevoelig. verwach
ten wij van de minister dat tii] zijn 
plannen zal uiteenzetten en ons zal 
spreken over zijn noodzakelijke kon
takten met zijn N€derlandse kollega. 

LEO WOUTERS: 

PLEIDOOI VOOR PENSIOENGERECHTIGDEN 
Bij de bespreking van de begroting van Sociale Voorzorg in de Kamer weiu 
op 29 januari jl. namens de Volksunie het woord gevoerd door volksvertegen
woordiger dr Leo Wouters. Na uitvoerig gehandeld te hebben over de houding 
van de V.U. t.o.v. de ziekteverzekering en na de minister om uitleg verzocht 
te hebben over het konflikt met de geneesheren, verdedigde onze woordvo--
der o.m, de belangen der gepensioneerden. 

In verband nog met de ziektever
zekering vroeg hij de aandacht van 
de minister voor het lot van de vrije 
verzekerden met kleine pensioenen. 
Hij citeerde enkele voorbeelden van 
gepensioneerde ambachtsliedej^ met 
een pensioen van 24.000 F, die meen
den geen bijdrage meer te moeten 
betalen en verzorging te kunnen ge
nieten zonder bijbetaling aan de ge
neesheer. Zij moeten echter thans 
295 F per maand Wijven betal°" 
plaats van 275 F vroeger. 

Wanneer kan voor deze mensen de 
wet worden toegepast ? Is daarvoor 
een vaste datum voorzien? Deze kate-
gorle van mensen heeft recht op 
steun en begrip: het ware onverant
woord hen lang te laten wachten. 

Dr Leo Wouters drong er vervol
gens op aan dat inzake de pensioenen 
een grotere soepelheid zou worden 
aan de dag gelegd blJ het aanvaarden 

van de bewijzen der beroepsloopbaan 
voor de jaren 1926-1940. Vooral de 
gemengde loopbanen en vele kleine 
zelfstandigen hebben hier af te 
rekenen met moeilijkheden en onver
antwoorde slenter. 

Dr Wouters verklaarde dat zijn 
eigen ervaring bij het dienstbetoon 
hem toeliet vast te stellen dat ba 
sommige gevallen een zeer soepel» 
regeling werd geroffen; in andert 
daarentegen — waarvoor nochtans 
dezelfde bewijsvoering werd inge
diend — waren er grote moeli"'-'-'"-
den. 

Kunnen de verschillende diens i.;a 
terzake r jet gelijkvormig optreden? 

Aan het einde van zijn tussen
komst handelde dr Wouters uitvoerig, 
over oe benoemingen in het Rijles 
Instituut voor Ziekte en Invaliditeit. 

Hij herinnerde aan het feit da t df 
pers gewag heeft gemaakt van zeke

re brieven die door bepaalde sindika-
le besturen werden gezonden aan pas 
benoemde ambtenaren om hen er toe 
aan te zetten, lid te worden van hun 
organizatie, omdat zij benoemd wer
den door een minister van dezelfde 
politieke kleur als deze organizatie. 
In het licht van dergelijke praktijken 
is de veelbesproken « depolltizenng » 
van de administratie een bespotting; 
dergelijke praktijken zijn overigens 
zo vast ingekankerd dat ze wel onuit
roeibaar lijken en dat deze druk-
kingsmlddelen ook in de toekomst 
nog geregeld zullen worden p.ange-
wend. 

Onze woordvoerder bezwoer de mi
nster, stelselmatig en stipt rekening 

te houden met de evenredige verde
ling der te begeven betrekkingen tus
sen nederlands- en franstaligen. De 
wet is duidelijk; zij moet onmiddel
lijk worden toegepast zonder de klas
sieke verwijzingen naar «verworven 
rechten > en andere uitvluchten. 

•zot «lot verMMWöe dr L Wouters 
dat om al de opgesomde redenen de 
Volksunie de begroting niet kon goed
keuren. 
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{« O n s Leven », s tudentenweekblad te Leuven, oudste ïn 'de Neder landen en 
orgaan van het Katoliek Vlaams Hoogs tudenten Verbond , is 75 geworden. 75 
jaar studentikositeit , hilariteit, doch ook en vooral strijd. Zoek in de geschied
schrijving van de Vlaamse Beweging geen afzonderlijk hoofdstuk over de bij
drage van het Vlaams Verbond. Is ook niet nodig ! De Vlaamse s tudenten uit 
Leuven hebben zich — inderdaad soms op originele en voor de m a n in de 
s traat , rumoerige wijze — steeds in he t breed front van de Vlaamse strijd ge-
i^ooid en waren er soms zelfs de motor van. Het samenleven aan een tweetal ige 
universi tei t met rumoerige zuiderburen in een eentalige stad gaf aan die s tu-
d e n t e n k a m p een eigen kleur. Dit alles lijkt ons een art ikelenreeks overwaard . 
D e vrienden-akademici van voor de oorlog willen we konfronteren met h u n 
radikalisme en h u n zware u i t spraken; de generat ie van na '44 zal vaststellen 
da t de krachtli jnen van de s tudentenbeweging niet gewijzigd zijn, al zijn ze 
<lan eigentijds gekleurd; de lezer-leek hopen we aan te tonen dat dokter , apo-
teker en advokaat geen Uebermenschen zijn, doch doodgewone jongens die 
|3oor het spel van sociale omstandigheden, het toeval of wa t centen een ezels-
y e l hebben bemacht igd en dat de s tudenten nog wat méér k u n n e n zijn dan bier-
^ïrinkende Bacchusvrienden of flirtende flierefluiters. Dat ze in de Vlaamse 
Strijd hun eigen s tem hebben laten horen : bruisend, jong en onafhankelijk. 

UIT DE 
ARCHIEVEN DER 
VLAAMSE BEWEGINS 

kuituur en Vlaams-nationaal plichï-
besef, is voorwaar geen kleine per-i 
soonlijkheid... Hij was de eerste om 
op te treden, waar het gold aan de 
student wat meer te geven dan boe
kengeleerdheid en diploma's. Al wat 
in Vlaanderen dichtte of zong, al wat 
beeldhouwde, kwam naar Leuven in 
die tijd, werd er naartoe geroepen 
door Jef Van den Eynde. (Nest Claes 
in «Ons Leven» 1955). 

organisatorisch vlak gestalte hebben 
gegeven : Berten Rodenbach, de won-
derknape van Vlaanderen (te Leuven 
1876-1880) en Jef Van Eynde, de 
prins-student (te Leuven 1899-1907). 
Rodenbach kennen we of zouden we 
moeten kennen : de dekorbouwer, to
neelspeler, organisator, spreker en 
vooral de stichter van de Blauwvoete-
rie, waaruit het Leuvens Verbond is 

«Weliswaar kunnen we Jef Van 
den Eynde niet als voorbeeld stellen 
waar het gaat om het behalen van 
een diploma, en wijze vaders zullen 
terecht daarop wijzen. Misschien lag 
zijn plicht enkel op het vlak van het 
studentenleven en moest hij slechts 
daèr een plicht volvoeren. Misschien 
moest hij slechts tussen de studenten 

75 JAAR " ONS LEVEN " 

Nest Claes : oud-hoofdredakteur van « Ons Leven » en uitmuntend 
chroniqueur van het studentenleven. 

DE VERSCHILLEN 
Ook al zingt de student van 1964 

wel zoals deze van 1900 « Een student 
is een vrolijk man, zingt en drinkt 
zoveel hij kan...» toch ligt er tussen 
de generatie v.d. eeuwwende en de
ze van nu een menselijk verschil in 
geest en in struktuur. Rond 1900 wa
ren er te Leuven 2.000 studenten 
(Walen en vreemdelingen inbegre
pen) ; thans zijn er 17.000. Van een 
traditionele groep « bien alsés » kwa
men we tot de gespreide groep van 
<gedemokratiseerden»,van een homo
gene groep zonen van doktoors en 
advokaten, tot een heterogene groep 
Jongens uit werk- en bediendenmid
dens. Op het strijdvlak is het aksent 
van de studentengemeenschap dan 
ook verlegd : vroeger bescherming en 
verrijking van taal en kuituur, thans 
Boeken naar nieuwe strukturen en 
mogelijkheden voor de Vlaamse ge
meenschap. Laten we even Nest Claes, 
oud-hoofdredakteur van «Ons Le
ven » en blijvende studentenvriend, 
aan het woord : « De universiteit was 
toen niet de demokratische instelling 
die zij geworden is. De poorten ble
ven gesloten voor het « volk ». De 
studenten waren voor een deel zonen 
van ex-lovanienses, dokters, notaris
sen, advokaten, apotekers die vader 
eenmaal zouden opvolgen, in een 
soort familietraditie. De meerderheid 
kwam uit de enigszinb gegoede mid
denklasse, zelfs boerenstand. Kortom, 
de studenten behoorden tot een so
ciale elite die niet bijzonder ruim 
was, student was «iets voor het rijk 
volk » zoals mijn moeder zegde. De 
ouders lieten met trots horen, dat 
hun jongens aan de universiteit stu
deerden. Zo heerste ook onder die 
Leuvense jeugd een zekere bourgeois-
geest, waarvan zij zich geen reken
schap gaven, maar die hij vele gele,-. 
genheden duidelijk aan de dag trad 
Dat hielp mede om de eenheid van 

ideologie in het studentenleven te 
versterken. Het gaf evenwicht en het 
leek of wij allen dezelfde belangen 
hadden. De studenten hadden thuis 
nooit zorgen gekend en die kenden 
ze nu ook niet. De volksverbondenheid 
was een vrome wens en een edel 
streven naar een verwezenlijking in 
de toekomst. We waren bourgeois en 
het woord demokratie klonk ons nog 
vreemd in de oren; de sociale bewe
ging, toen in haar volle opkomst, liet 
het merendeel der studenten onver
schillig. Dat is thans veranderd... Wat 
mijns inziens in het studentenleven 
in de eerste plaats verloren ging, is 
de «zekerheid» die de oudere gene
ratie bezat. Zekerheid in- en uitwen
dig. De problemen en zorgen die voor 
de studerende mens nu oprijzen, stof
felijk en geestelijk, op ieder gebied, 
kenden wij niet of dan toch in ge
ringe mate. We waren meer zeker 
van het heden en de toekomst. We 
wisten, dat na de universiteit er voor 
ons in de maatschappij een soliede 
plaats openstond...». 

Kennen we thans de beursstudent, 
de job-student, de « navetteur », de 
studentin en de gehuwde student in 
ons studentenmilieu als normale ver
schijnselen, we moeten er mee reke
nen dat die cementen het studen
tenleven grondig hebben gewijzigd 
en dat de « prins-student » werd ver
vangen door de student-intellektuele 
arbeider. Men houde met die e emen-
ten rekening. 

GROTE LEIDERS VAN WELE'-R 

Vraag ons niet, al de namen te 
noemen van de grote mannen, die te 
Leuven een rol hebben gespeeld. We 
zeggen kortweg : alle akademici, die 
in de Vlaamse beweging een rol 
speelden, deden het ook te Leuven. 
Twee namen kunnen niet onbespro
ken blijven, omdat ze de studenten
beweging in haar geheel op ideëel en 

ontstaan. Jef van den Eynde, die het 
studentenleven te Leuven kultureel 
aktiveerde, nieuwe stijl bracht en 
Leuven tot een kultuurcentrum 
maakte. Jef Van den Eynde ! Voor 
zijn medestudenten een fascinerende 
en voor die na hem kwamen een om
streden figuur. Gedurende 7 jaar leid
de Van den Eynde het studentenle
ven; een diploma haalde hij niet. 
Voor onze generatie is dat onbegrij
pelijk. Voor ons is universiteit : di
ploma halen (soms meer dan één). 
Dit heeft echter de jongere generatie 
niet belet, in 1955 zijn stoffelijk over
schot uit Maastricht, waar hij als 
verbannen aktivist in de grootste ar
moe was gestorven, onder de grootste 
eerbewijzen naar Vlierbeek over te 
brengen. Rol en betekenis van Jef 
Van den Eynde werden door zijn 
tijdgenoten treffend neergeschreven: 
«Men onderschatte zijn betekenis 
niet ! Eén enkele daad, op één enkel 
ogenblik, kan volstaan om aan het 
leven een diepe zin of een aureool te 
geven. En een jonge man, die met 
klare blik en vaste hand een gans 
studentengeslacht heeft geïnspireerd 
en het wist te brengen op een voor
heen nooit vroeger gekend peil van 

leven om daar een invloedrijke bewe
ging uit te bouwen. Zijn werking was 
belangloos, want hij heeft zich in de 
studentenwereld verloren, om aan die 
wereld recht te laten wedervaren >. 
(Bert Hertecant in «Ons Leven» 
1955). 

De jongeren van vandaag hebben 
daaraan niets toe te voegen, tenzij 
dit : iemand die gans zijn persoon
lijk fortuin ter beschikking van het 
studentenleven stelt, Leuven verlaat 
na een put van 25.000 (oude) F te 
hebben gevuld, alle jonge Vlaamse 
kunstenaars en kunstgroepen naar 
Leuven laat komen op eigen kosten, 
kan bezwaarlijk een hol vat genoemd. 
Samen met Rodenbach heeft hij dan 
ook aan het Vlaams studentenleven 
zijn stevig aanschijn gegeven. 

HET PRIL BEGIN 

Hebben de studenten, vooral In de 
twintiger jaren, een grote invloed 
naar buiten gehad langs het AKVS, 
ze hadden het nochtans te Leuven 
zélf niet altijd voor de wind. Broeder 
Waal vond destijds dat Leuven een 
Waalse annexe was en werd daarbij 

RedaUie « Ons Leven » 1006-1907, met in het midden JeJ Vanden Eynde. 
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voortdurend gesteund door de akade-
mische overheid en andere instanties. 
De botsingen waren legio en typeren 
de onwil van de eigen overheid waar
tegen de katolieke flaminganten al
tijd hebben gebotst. Sedert zijn de 
verhoudingen wel gewijzigd. Dat dit 
alles niet zonder slag of stoot is ge
beurd, zult u wel lezen... 

1888 : Eerste nummer van «Ons 
Leven». « We zijn kristenen overtuigd 
van onze godsdienst. Dat zal ons niet 
beletten volmondig toe te juichen aan 
het goede, voor Vlaanderen, door an
dersgezinden gesticht». Een elemen
taire, doch moedige stellingname 
na een fanatieke schoolstrijd ('79-
'84) tussen katolieken en liberalen 
Reeds toen : geen tegenstelling tus-

log. De ganse Vlaamse beweging was 
in die tijd trouwens zo georiënteerd, 
en al dachten de studenten genuan
ceerd ze handelden terzake konfor-
mistisch. 

HET j C y t ^ A M ^ d H VERBOND » 
1902 : Stichting van het « Vlaamsch 

Verbond». («Ons Leven» bestond 
toen reeds 24 jaar ) . Op de openings
vergadering zijn de rector-magnifi-
cus, de vice-rector en verscheidene 
professoren aanwezig. « Ons Le
ven » schrijft in het verslag : «Op 
deze vergadering heeft Mgr. Hebbe-
linck voor de eerste maal de Vlaam-
sche studenten in hunne eigen taal 
een welsprekend en diepgevoeld 
woord van aanmoediging toegestuurd 

bondsvlag wordt ingehuldigd en een 
« steun- en eregilde » opgericht, 's 
Avonds doet professor Frateur in 
aanwezigheid van andere profs (Ver-
riest, Scharpé, Sencie) een oproep om 
ter gelegenheid van de feesten der 
universiteit samen met afgestudeer
den vóór de kardinaal en andere au
toriteiten te manifesteren voor Ne
derlands onderwijs aan de Alma Ma
ter. Dat gebeurt dan ook. Op de tr i
bune in de Statiestraat (nu Bondge-
notenlaan) zaten naast kardinaal 
Mercier de Belgische bisschoppen, de 
rector Mgr. Ladeuze, Minister Helle-
putte en talrijke anderen. De stoet 
van studenten trok voorbij. Bert Van 
Driessche droeg vooraan de nieuwe 
verbondsvlag, ondanks het verbod 
van de rektor. Achteraan stapten in 
deze historische optocht meer dan 
tweehonderd oudstudenten, de élite 
van Vlaanderen, allen in redingote en 
hoge hoed. Al de vlaggen van de gil
den en clubs wapperden boven de 
hoofden. En zij zongen dat het over 
de daken dreunde : «Wij eisen 
Vlaams aan d'hogeschool, hogeschool, 
hogeschool ! ». De studentenfanfare 
bleef staan voor het verhoog en 
speelde «De Vlaamse Leeuw». Het 
was een ogenblik of alle geluiden stil 
vielen, of er niets anders meer was 
dan de tragische en plechtige kreet 
van opstandigheid van onze Vlaamse 
hymne. En allen die het hoorden, be
grepen het. Op het verhoog roerde 
niemand. Duizenden blikken bleven 
gericht op kardinaal Mercier, die dui
delijk zijn ergernis blijken liet. 

Toen de fanfare een tweede maal 
het Vlaamse volkslied aanhief en de 
ganse stoet geestdriftig meezong, 
stond alleen minister Heleputte recht. 
Op de vergadering, die daarna plaats 
vond in de «Monico», sprak Dosfel 
over «de Paasklokken die Vlaande-
ren's heropstanding hadden ingeluid». 
Op 15 mei werd door de akademische 
overheid het Vlaams Verbond afge
schaft (Nest Claes in «Ons Leven»). 
Het Vlaams leven te Leuven wordt 
verder gezet door « Ons Leven » en de 
gilden, die elkaar op vergaderingen 
uitnodigen. 

een scherp artikel als reaktie, ge-t 
schreven door August Van Cauwe-> 
laert en blijkbaar geïnspireerd door 
zijn broer Frans, die in volledige on
min leefde met Kardinaal Mercier. 
«Ons Leven» ziet in het bericht 
een beknotting van het Vlaams 
betogingsrecht door de rektor : «U 
Les étudiants ne peuvent faire de» 
demonstrations collectives, sans une 
autorisation préalable... Dat nemea 
we voor onze rekening. Want zolang 
de universiteit bestaat, hebben de 
Walen nog nooit geen schijn van re
den gehad om te manifesteren tegea 
de overheid. Reeds 75 jaren zijn ze 
als onmondige kinderen vertroeteld 
geweest op purpere en paarse ea 
zwart-lakene kussensd) . Maar tot d« 
Vlamingen die hun zonen en hun 
geld naar de universiteit sturen, zon
der iets terug te ontvangen, zeggen 
ze : pas de manifestation ». Bitsige 
taal ! Rik Borginon, die tegen Frans 
Van Cauwelaert opwerpt dat het toch 
niet tegen de Vlamingen gaat, krijgt 
te horen : « Ge zijt nog te jong, Hen
ri. Ge kent Ladeuze niet, hij is een 
trawant van Mercier, op de Vlaamse 
studentenbeweging heeft hij het ge
munt ! ». 

Het stuk is ondertekend « Silex » ea 
hoofdredakteur Nest Claes, die op dat 
ogenblik niet te Leuven is en dus on
wetend van het artikel, wordt door
gezonden. De redaktieploeg (18 man) 
neemt de verantwoordelijkheid op 
zich. De doorzending wordt ingetrok
ken, doch iedere medewerking aan 
«Ons Leven» wordt op straf vaa 
doorzending verboden. « Ons Leven » 
verschijnt verder... met schuilnamen 

DE OORLOG 

1914 : « Vlamingen, gedenk de slag 
der Gulden Sporen ». Vele studenten 
trekken op naar de IJzer. Het Ver
bond van Leuven en Gent geven er 
samen een oorlogsnummer uit, ver
lucht door Joe English. Het verbond 
organiseert er het sekretariaat voor 
Katolieke Vlaamse Hoogstudenten. 
Het is daar dat velen voor de eerste 

VAN BERTEN RODENBACH 
TOT DE WERELDOORLOG 

sen het katolieke en Vlaamse belang. 
Die teoretische stelling leidde vaak 
wel tot praktische moeilijkheden... 

Stichter van « Ons Leven » in 1888 
was Adelfons Henderickx. 

1892 : In 1892 was een grondwetge
vende vertegenwoordiging uit de bus 
gekomen, o.a. in funktie van de uit
breiding van het stemrecht. Bij de 
verkiezingen van 1892 zouden 10 
maal meer kiezers aan de stemmin
gen deelnemen. Op een studiekring 
van « Met tijd en vlijt» had prof. 
Vliebergh verklaard : geen franskil
jons op katolieke lijsten, zoniet ont
houding en blanco stemmen, ook al 
komt daardoor een liberaal in het 
parlement. De « pastoors » uit het H. 
Geestkollege waren van een ander 
gedacht : «Een treffelijke katolieke 
Vlaming tegen enen hooveerdigen 
franskiljon stellen, daar waar geen 
strijd is met de liberalen, ja, dat 
ware goed; maar enen liberaal laten 
kiezen, dat mag niet zijn of ten min
ste, 't kon slechts als een grote uit
zondering aanvaard worden en is het, 
dat de liberalen zó de meerderheid in 
de kamer zouden winnen, dan nooit, 
nooit, nooi t ! ! ! ». Het schijnt dat de 
strekking van de « pastoors » het ge
haald heeft tot de eerste wereldoor-

... Vlamingen, die dag was een triomf 
voor ons ! ». 

Dat doet ons denken aan de triomf 
die in Vlaanderen opsteeg toen Leo
pold II « Vlaamsch » sprak bij de ope
ning van de K.V.S. te Brussel ; kin
derhand is gauw gevuld ! Men verge-
te niet, dat de studenten nog met 
weinig prettige ervaringen in het 
hoofd zaten. Buiten de perikelen die 
Berten Rodenbach aan het KiCin Se
minarie te Roeselare had ondervon
den, toen bij superior's naamfeest 
Ratte Vyncke was doorgestuurd om 
het zingen van een Vlaams liedje, was 
er in 1893 de wegzending van 7 stu
denten aan het Jezuitenkollege te 
Antwerpen, om deel te hebben geno
men aan een nuldebetoging ter ere 
van Peter Benoit. Daartegen werd 
door « Ons Leven » geprotesteerd; een 
kampanje werd gevoerd bi] middel 
van plakbrieven en een beroep werd 
gedaan op de Paus. Terzelfdertijd 
waren studenten aan het St Rom-
boutskollege weggestuurd wegens een 
abonnement op «De Student», uit
gegeven door (anonieme) priesters. 

DE HOGESCHOOLSTRIJD 
1909 : De gedachte aan een Vlaam

se Hogeschool wordt rijp. De ver-

EEN MISVERSTAND 

1910 : Begin februari verschijnt 
« ad valvas » (de uithangborden bin
nen de universiteitsgebouwen) een 
rektoraal bericht, blijkbaar als reak
tie tegen de uitspattingen van de 
laatstejaarsrollingen van de dokters 
(sic) het jaar voordien, met volgende 
bepalingen : geen gezamenlijke fees
ten of betogingen (demonstrations) 
meer zonder voorafgaande toelating, 
verbod verdachte huizen te bezoeken, 
strenge straffen op publieke (sic) 
dronkenschap en schunnige nedjes 
(des chansons grossières Inportées de 
I 'étranger). «Ons Leven» publiceert 

maal reëel kontakt met de volksjon-
gens krijgen en ze flamingant ma
ken. De frontbeweging wordt hoofd
zakelijk door studenten gedragen. 

Achter het front hebben zij kon-
oakt met Cyriel Verschaeve, die de 
ziel is van het Vlaams verzet aan het 
front. De studentengeneratie van het 
front heeft ongemene verdiensten ge
had : zij schonk Vlaanderen enkele 
treffende simbolen in haar grote do
den : zij verwezenlijkte een sociale 
doorbraak en zij zou na de oorlog 
het studentenleven te Leuven sterk 
gaan beïnvloeden. 

Mik Babyion. 
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0 Een goed dokumenlair pro
gramma was vorige week de repor
tage van Jan Peré over de 
« BABELTORENS IN LIMBURG ». 

Iedereen weet dal er in de Lim
burgse mijnstreek mensen wonen 
van allerlei nationaliteit. Het aan
tal gesproken talen is er dan ook. 
teer groot. Het moet geen sine-
kuurlje zijn om in een dergelijk 
milieu op reportage te gaan en 
toch een eind film mee te brengen 
waar sfeer in zit. Jan Peré is daar 
echter in gelukt. Zijn reportage 
gaf een bondig, maar duidelijk en 
sprekend beeld van de nationali
teiten-rijke samenleving rond de 
Limburgse mijnen. 

Zelfs de beelden waren meestal 
mooi genomen. We hadden zeker 
geen redenen tot klagen 1 

0 We kregen zaterdagavond nog 
maar eens twee .Amerikaanse TV-
feuilletons op één avond. Eersl kan 
er nog eentje bij en daarna werd 
gauw iemand van kant gemaakt, 
zodat het evenwicht weeral eens 
gered was. 

Of de goede smaak ook werd 
geredi durven, we betwijfelen. Want 
we hadden na « De schuldige on-

schuldige » sterk de indruk dat 
de jongens van het 87e politiedi-
strtkt ons nog eens flink bij de 
neus gepakt hadden. In elk geval, 
irdien een Vlaams auteur het ooit 
in zijn hoofd zou halen een tV-
fi'uillelon te schrijven op hetzelfde 
niveau als dit politie-feuilelon, dan 
kon hij er vasl op rekenen tot 
onder de grond te worden afge
broken. De Amerikanen kunnen 
zich nog enigszins handhaven om-
dal hun zaken met vlolheid en 
slielkennis op hel scherm gebracht 
worden. Maar voor de resl was hel 
zaterdagavond een zeer flauw 
beestje 1 

A De supporters van Roger de 
Lieicq en Gaston Roelants kunnen 
zich zeker niet beklagen over de 
manier waarop de Vlaamse TV 
zich wreekt op de BVB. Twee 
ri-chls^trceks uitgezonden wedstrij
den op een namiddag is weikelijk 
een weelde En we moeten er on-
middeli].k. aan loevoeg&n dat de 
kwaliteit van de kommenlaar zeker 
niemand zal ontgoocheld hebben. 

Voeg daarbij dan nog het feit 
dat d'e Olympische winterspelen 
voortdurend op het .scherm ver
schijnen, en we ZLBO. werkelijk 
niet meer in welke sporlfan noq 
meer wensen kart hebben I 

^ Iedereen kent Picasso Hij 
wordt ons iedere dag opnieuw 
voorgesteld als een der grootste 
moderne schilders en wij mochten 
geredelijk aannemen dat zijn naam 
bij de jonge Vlaamse schilders 
hoog in aanzien zou staan Niets 
blijkt echter mtnder waar te zijn. 
Gedurende een zeer boeiend eri 
geslaagd TV-kwartiertje hebben 

>DvO|vDvDvOv 
• ZONDAG 
12.55 ; Olympische Winterspelen te 
Innsbruck — 15O0 : Voor boer en 
tuinder — 15 30 : De Tijdscapsule 
— 16.00 : Olympische Winterspelen 
te InnabrucJc — 16 45 : Klem, klein, 
kleutertje — 1810 : Vakantie met 
Minka — 19.35 : Sportuitslagen — 
19 40 : TV-nleuws — 20.00 : Olym
pische Winterspelen te Innsbruck 
— 21 00 : Sportweekend — 2135 : 
Hello, 11] daar I eenakter door Wil
liam Saroyan — 22 10 : Tweedr 
nleuwsuitzendine 

• MAANDAG 
19 00 . Tienerklanken — 19 25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuali-
telt — 19 45 • De Weerman — 
19 50 : Sport m 't kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : 't Is maar een 
woord — 20 55 : Panorama — 
21 35 : De theemuts — 22 35 : 
Medium — 22 45 : Tweede nieuws
uitzending 

DINSDAG 
14 05 : Schooltelevisie — 19 00 • 
Gastprogramma — 19 30 : Teken
films voor long en oud : De Plint-
stones — 19 55 : Sport m 't kort — 
20 00 : TV-nieuws — 20 20 • De 
kat op de koord : Toast met kaviaar 
— 20 50 : Berliner Melodie — 
22 20 : Wielrennen 22 50 : Twee
de nieuwsuitzending 

• WOENSDAG 
17.00 : Televisum — 19 00 • Tele-
taalles : Nederlands — 19.15 • 
Openbaar kunstbezit — 19 25 • 
Penelope — 19 50 • De Weerman — 

19 55 : Sport m 't kort — 20 00 : 
TV-niauws — 20.20 : « Het onzicht
bare hek » : Bezoek aan de Ameri
kaanse basis Thule m het Noord-
poolgebied — 2105 : Speelfilm : 
Shadows . psychologische film van 
John Cassavetes — 22 25 : Medium 
— 22 35 : Tweede nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
19*3 ; Teletaalles : Engels — 19.30: 
Arena — 19 55 : Sport in 't kort — 
20 00 . T.V-nieuws — 20 20 : Wereld
reiziger met de camera : De sen
timentele agent — 21.10 : Ten huize 
van Andrè M Pols, musicoloog — 
22.00 • Première — 22 45 : Tweede 
nieu wmn^7nnf1 iTTT 

• VRIJDAG 
14 05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Teletaalles : Frans — 19.20 : Tle-
nerkianken — 19 50 : De Weerman 
— 19 55 : Sport in 't kort _ 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Majoor Bar
bara, toneelstuk van G.B Shaw. 
Nederlandse vertaling : Jan Teu-
Imgs — 21.55 : Tweede nieuwsuit
zending — 22 05 : Pagina één : De 
kosmologen. 

ZATERDAG 
10 00 : Volksuniversiteit — 16.30 : 
Cross-country — 1710 : Jeugdpro
gramma - 17 55 : Schooltelevisie 
— 19 00 : Dwaaltocht door het dle-
rennik : Apen en gordeldieren — 
19 25 : Autorama — 19.55 . Sport 
in 't kort — 20 00 . TV-nieuws — 
20 20 : Er kan altiid eentje bij — 
20 45 : Pro en contra — 21.35 : 
Echo — 22 05 Dansen — 23 00 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

VLAAMSE ZELFSTANDIGEN 

De wet van 9 8.63 verplicht O aan te sluiten bij een wette-
Iijl5 erkend verzeltenngsorganlsme. 

Uw teus kan met moeilijk zijn 
ü hebt slechts een keus : 
De « Vlaamse Ziekenkas » alleen Is uw vertrouwen waard 
Zij is 100 % Vlaams. Zi] alleen ais Vlaamse mutualiteit. ' 

Kan Dogen op 12 jaar strijd en ondervmding. Zij aUeen Heeft 
toen Vlaanderen nog verguisd werd, de kastanjes uit het vuuir 
gehaald voor sociale neropstandmg. 

O zult bewijzen dat u die strijd waardeert. 
D zult aansluiten blj de oudste en de grootste Vlaair se mu

tualiteit de 8 Vlaamse Ziekenkas » 
welke beschikt over afdelingen In gans het Vlaamse land. De 
Vlaamse ziekenkas werd gesticht In novembei 1951 en wettelijk 
erkend op 16 4.52. 

Knip onderstaande strook uit en stuur hem In open omslag, 
met frankerüig 50 et., naar ons Centraal Secretariaat, Kipdorp 
50 Antwerpen, tel 03-32 31.39. 

Ondergetekende : 
wonende te : 
verlangt het bezoek van een afgevaardigde van de Vlaamse zie
kenkas op t e our . 

RandtekeBlDC> 

enkele jonge Antwerpse kunste
naars ons op tamelijk verrassende 
wijze verteld dat Picasso in 196i 
niet meer van zo heel veel beteke
nis is en - sterker nog - dat ze er 
helemaal geen behoefte toe- voelen 
hem op een of andere manier te 
gaan raadplegen. Men scheen zelfs 
zijn iiyerken niet goed te kennen... 

Teken des tijds of' waardeoordeel 
over de moderne o kunst »> ? 

0 Waar het rustig-kabbelende 
water van de TV-kritiek in onze 
binnenlandse pers slechts af en 
toe even wordï verstoord door de 
rimpels van een incident en de 
kommentaar daarrond (de V.Ü.-
stunt in « Wie weet wat » ? en, 
recenter nog; de betwisting over 
« Een teg-en allen » te Vilvoorde 
citeren we als voorbeelden), daar 
is in Nederland een wilde deining 
ontstaan over het programma van 
dt Vara « ZO IS HET TOEVALLIG 
OOK WEL EENS EEN KEER n. In 
hei thans fel-omstreden program
ma werd de draak gestoken met 
de TV-verafgoding , men giibruiktc 
daarbij gepersifleerde gebeden en 
(lodsdienstige teksten. 

We hebben hel programma toe
vallig gezien en zouden niet dur 
ven beweren dat het ons heeft ge
schokt. We vonden hel onkies, 
smakeloos en t'aklloos, helemaal 
niet geestig, we hebben echter 
niet de behoefte gevoeld, op onze 
achterste polen te gaan staan. 

De doorgaans zo kalme Neder
landers echter zijn dadelijk gaan 
steigeren , de voor- en tegenstan
ders van het programma traden 
tegen mekaar aan in harnas en 
met de scherpste degens De rel 
beroerde de massa zodanig dat de 
tot voor kort nog ongemeen popu
laire Mies Bouwman (de « engel 
van de TV a) het klein scherm 
tijdelijk moet vaarwel zeggen om
dat zij bedolven wordt onder pro
testen wegens haar deelname aan 
het Vara-programma. 

De rel heeft dagenlang^ die eerste 
pagina van de Nederlandse kran
ten gehad en is nog helemaal niet 
aan het luwen. Wel integendeel, 
een tweede golf van belangstelling 
overspoelt thans Nederland 

Enkele wetenschapslui hebben 
zich namelijk over het onderwerp 
gebogen en stelden een onderzoek 
in naar de psyche van de TV-
kijker, waarbij ze tot ontstellende 
vaststellingen kwamen : de TV-
kijker kan ongehoord agressief 
worden en het TV-kijken kan in 

Mies B o u w m a n , ongemeen popu la i r sind.s de m a r a t h o n u i t z e n d i n g 
voor het d o r p d e r gehand ikap ten , w e r d nu van he t k le ine s c h e r m 
gevaagd d o o r een golf van pro tes t . N e d e r l a n d s e w e t e n s c h a p s l u i 
b e w e r e n t hans da t TV e rge r i s dan een h e r s e n s p o e l i n g : a fgoden-
v e r e r i n a eji i iee lds torm k ru ipen via de k i jkkas t d e gees ten in . 

bepaalde omstandigheden psychi
sche remmen helemaal opheffen 
We gaan op de wetenschappelijke 
kant van het vraagstuk maar niet 
dieper in , hel verbaast ons ech
ter niet dat na enkele jaren TV, 
ter gelegenheid van een rel, dan 
eindelijk toch stemmen opgaa-
om te waarschuwen over de inde 
daad nog onvoldoend beklemtoo 
de gevaren van de TV. 

Niet alleen de wetenschapslui, 
maar ook de uitgeverij heeft zich 
meester gemaakt vcm de heibel 
om het V ara-programma Zopas 
verscheen bij de Bezige Bi] een 
pamflet erover onder de geestige 
titel B Pays Bah » Het pamflet 
neemt het, onder het mom van 
obfektiviteit, duidelijk op voor de 
Vara. Natuurlijk is Hugo Claus een 

lan de jongetjes die een slevige 
duit in het zakje doen. 

De opvatting van het pamflet 
dat overigens binnenkort nog 
slechts waarde als curiosum zal 
hebben • is wel een goede vondst : 
de rechterbladzijde bevat telkens 
reakties contra de Vara, de linker
zijde pro. 

De TV-kijkers die deze rubriek 
volgen, die hun toestel niet als 
een louter kijkkastje beschouwen 
en die net als wijzelf wel eens 
hun hart vasthouden voor de 
macht van het medium, kunnen 
een geestig uurtje met dit pamflet 
slijten. Waarna zij eens heel diep
zinnig kunnen filozoferen over 
wat ons nog boven het hoofd 
hangt met de TV. 

jvb 

Het is der unitairen laatste Hoop 
het eenheidstouw nog eenmaal aan te trekken 
en dicht te maken met de grondwetsknoop : 
zo blijft de oude stijl aan 't oude hekken. 
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HIER EN ELDERS 

OP DE BOEKENMARKT 
Bij Rec lam-Ver lag te S tu t tgar t verscïieen een tweedel ige 
'(( Romanführe r )) in een handige in l innen gebonden uit
gave , waa r in een zeer gedetail leerd overzicht gegeven 
word t van de Dui t se romanproduk t i e , van Gr immels -
hausen tot Grass . 

Abenteuer » 
DM 1.60. 

Reclam-UB 7806/07 -

Het eerste deel gaat van Grim-
melshausen tot he t begin der twin
tigste eeuw. Auteurs als Gerhard 
Hauptmann, Thomas Mann, Her
mann Hesse, die zowel tot de ene als 
tot de andere eeuw behoren, worden 
nog in dit eerste deel behandeld. 

Na een korte doch interessante 
uiteenzetting over de roman In ' t al
gemeen, wordt elke groep auteurs in
geleid door een overzicht over de be
treffende literaire stroming of perio
de. Daarna volgt de alfabetische 
vermelding der auteurs, met een 
korte biografische nota en de opsom
ming van hun romans, met jaar van 
verscijnen. 

Van één of meer der belangrijkste 
werken van ieder auteur wordt een 
korte samenvatting gegeven, gaande 
van een halve to t twee pagina's. 

In het tweede deel wordt dan 
eveneens alfabetisch de moderne ro
manli teratuur na Thomas Mann be
handeld. Hier wordt geen indeling 
gemaakt naa r periode of literaire 
stroming : de afwezigheid van een 
voor het nodige perspektief noodza
kelijke afstand in de tijd maakt dit 
trouwens zeer moeilijk. Het overzicht 
der auteurs is zeer gedetailleerd en 
ook de ontspanningsroman is niet 
vergeten. Wij vonden echter geen 
vermelding van Blunck, Vesper, 
Dwinger, Beumelburg, W. Schafer, 
W. Pleyer, Hans Venatier, Tetjus Tü-
gel, e.a., evenmin als van sommige fi
guren uit de periode der « Neue 
Sachlichkeit » bv. Odon Horvath. 

Dit belet niet dat deze « Roman
führer » een zeer degelijk en uitge

breid repertorium blijft, dat voorzeker 
vele diensten kan bewijzen aan stu
denten en leraars en aan al wie zich 
voor de Duitse literatuur interesseert, 

(Reclame's Romanführer - 2 de
len - geb. Prijs per deel : DM 16,80.) 

Bij dezelfde uitgeverij verschijnen 
in de Universalbibliothek regelmatig 
de kleine, handgrote boekjes die ve
len van ons nog van vroeger kennen. 
Op een paar boekjes uit de reeks 
zouden wij de aandacht van de lezer 
willen vestigen : 

Heimito von Doderer : « Das Letzte 

De schrijver, die sedert enkele tijd 
ook hier bekendheid verwierf en 
waarvan zopas de «Roman nr 7 » 
(Die Wasserfalle von Slunj) ver
scheen — die ook in de « Frank
furter Zeitung, als vervolgverhaal 
wordt gepubliceerd — grijpt hier naar 
een heel ander tema dan in deze en 
ook zijn andere romans : « Die 
Strudhofstiege » — « Die Damonen » 
en het tematisch-verwante « Die er-
ieuchteten Fenster ». In « Das letzte 
Abenteuer» ontmoeten wij meer de 
von Doderer die in « Ein Umweg », 
deze roman uit de Oostenrijkse ba
rok, aan het woord komt. Stilistisch 
en literair-technisch blijft hij in de
ze novelle echter dezelfde als in zijn 
groter oeuvre en het boekje kan der
halve als inleiding tot zijn vertel
kunst, vooral wat de stilistische ei

genschappen betreft, zeer goed van 
pas komen, temeer omdat de auteuri 
er een kort « autobiographisches 
Nachwort » aan toevoegt, dat verhel-* 
derend is voor zijn opvattingen van 
de roman. 

« Die Mar von der glücklosen 
Schenke » (Reclam UB mr 7847 - DM 
0,80) is de Duitse vertaling van do 
korte roman (eerder een novelle) van 
de Amerikaanse schrijfster Carson 
Mc OuUers « The Ballad of the Sad 
Café ». Zij debuteerde in 1940 — ze 
was toen amper 23 jaar oud — imet 
« The Heart is a lonely Hunter >. 
Sindsdien verstevigde zij haar posi
tie in de Amerikaanse literatuur nog 
met enkele andere romans o.m. « The 
Members of the Wedding >. Men 
heeft bij haar invloeden nagewezen 
van James Cain en Caldwell, en 
sommige van h a a r Jiorte verhalen 
getuigen van een naturalisme dat 
aan Hemingway doet denken (bv. 
« The Jockey »). De toneelschrijver 
Tennessee Williams noemde haar een 
der beste Amerikaanse auteurs. Het 
hoofdtema van heel haar oeuvre 
keert ook in dit boekje weer : de om
vormende kracht der jiefde en de on
toereikendheid van deze liefde bij de 
mensen. 

LODE BAEKELMANS 85 JAAR 
W a n n e e r wij leven en werk v a n Baeke lmans overschou-
w e n , dan treft ons in de eerste plaats de diepe menseli jk
heid en real i te i tsgetrouwe benader ing van het menseli jke 
wel en wee , en anderzijds de over alle kleinmenseli j -
ke muur t jes heengl i jdende belangstel l ing voor 
a lgemene ku i tuur in dienst van het hele volk. 

% r 

een 

Want Baekelmans is niet alleen de 
schrijver van een bepaald aspekt van 
de havenstad Antwerpen, van een be
paald gedeelte dat in omvang niet 

IN MEMORIAM 

ALBERT VAN H006ENBEMT 
Door omstand igheden kon dit In m e m o r i a m voor de in 
de oude rdom van 64 jaar over leden au teu r Alber t V a n 
H o o g e n b e m t niet eerder verschijnen. 

Van Hoogenbemt is de schrijver 
van verschillende romans en verha
len van zeer uiteenlopend literair 
gehalte. 

Zijn eerste roman « De Stille Man » 
— die ook kompositorisch origineel 
was — is zijn beste werk. Het is het 
drievoudig portret van een man, 
waarin sommigen de auteur zelf me
nen te erkennen, 

« Twee jonge mensen », een morali
serend verhaal over een jonge liefde 
en de verhalenbundel « Oppassen, 
Marie, 'n gevaarlijke tijd » waren li
terair nog waardevol maar zijn later 
werk bereikte nooit meer de psycho
logische diepte en het gevoel van zijn 
debuut. 

Van Hoogenbemt trachtte nadien 
door de verschuiving der problema
tiek van het individuele naar het so
ciale zijn werk te verruimen zonder 
zich echter tot op de hoogte van zijn 
eerste werk te "^nen verheffen. 

Albert Van Jnoogenbemt werd ge
boren te Mechelen, waar hij ook nu 
nog woonde. Na zijn middelbare stu
dies werd hij beambte bij het Minis

terie van Justitie, daarna bij het Mi
nisterie van Onderwijs, om tenslotte 
hoofdinspecteur der openbare biblio-
teken te worden, funktie die hij nog 
uitoefende. Hij schreef ook enkele 
kunstmonografieën en was mede
werker aan het «Nieuw Vlaams Tijd
schrift ». 

In een der eerste nummers van dit 
tijdschrift (dat uit hetzelfde « huis » 
komt als « Volksgazet ») schreef Van 
Hoogenbemt in 1946 (dus in voUe pe
riode van inciviekenjacht) een stukje 
over epuratie en repressie dat, de 
plaats en het ogenblik in acht geno
men, getuigde van een grote dosis 
onafhankelijkheid en morele moed. 

Hij vroeg er zich o.m. in af — na de 
schijnheiligheid en de onrechtvaar
digheid der repressie te hebben aan
geklaagd — « Wat geven wij nog om 
het leven van een mens ? Wat geven 
wij nog om de vrijheid van een mens? 
En wat het ergste is, het vreselijkste 
maar ook het gevaarlijkste : de mees
ten van ons zien dit niet, voelen dit 
niet, maar ze roepen des te luider 
over vrijheid en democratie •». 

groter is dan een dorp en dat zijn 
kunst regionaal heeft getint spijts 
het grootstads-milieu. Hij is ook de 
onvermoeibare promotor geweest van 
he t Vlaamse kul tuur Ie ven, dat in het 
Archief en het Muzeum voor Vlaams 
Kulturleven te Antwerpen een uniek 
monument heeft gekregen, dank zij 
zijn initiatief en zijn bestendige be
kommernis. 

In zijn literair werk, dat ontstond 
in de eerste bloeiperiode der Zuid-
Nederlandse literatuur, treedt zijn 
belangstelling, zijn liefde voor het 
eenvoudige volk dat hij werkelijk-
heidsgetrouw schilderde, duidelijk 
naar voren. Zijn realisme, dat bij Va
der Teirlinck en Stijns aansloot, zocht 
naar verdieping. Een verdieping die 
hij bereikte in « Uit grauwe Nevels •» 
en « Tille ». In dit laatste werk stond 
hij op het hoogtepunt van zijn 
scheppingskracht : het boek is nog 
steeds een der meest tragische ro
mans onzer literatuur en in zijn psy
chologische ontleding een der voor
lopers van de latere psychologische 
romans, waarvan het vele zowel door 
zijn scherpe zielkundige analyse als 
door zijn literaire kwaliteiten over
treft. Wanneer men daarbij bedenkt 
dat Baekelmans toen maar 36 jaar 
was, dan kunnen wij het slechts be
treuren dat de auteur niet verder 
gegaan is als romancier : nadien 
kwam nog « Mijnheer Snepvangers », 
maar de tijd van de grote produktie 
was voorbij. 

Baekelmans' oeuvre is, zoals gezegd, 
wat de plaats van handeling betreft 
gesitueerd in het Antwerpse schip-
perskwartieK. Hij heeft getracht uit 
dit regionalisme — waarin nochtans 
zijn grote kracht gelegen was en dat . 
voor zijn talent spreekt — te treden 
en een volledig beeld van de stad te 
geven in een breed-opgezette groot
steedse roman In ^ün poi-qt.p riinat-
selijk-beperfcte romans en novellen 

ligt echter zijn grootste kracht en wif 
kunnen deze regionale beperking niet 
zien als een tekort, integendeel : vne 
op dergelijke wijze en in kwalitatief-
steeds stijgende mate een atmosfeer, 
een milieu weergeven en uitdiepen 
kan, is een auteur met talent. 

Het literair werk van Baekelmans 
tekent ook de mens : een medelij
den met de zwakke-a, een liefde voor 
de nederigen, een breeddenkende en 
verzoeningsgezinde hartelijkheid die 
het goede in de mens ontwaart en die 
ook in de omgang Baekelmans tekent, 
de verdraagzame socialist die nooit 
zijn sympathie voor de non-konfor-
misten heeft weggestoken en die 
daardoor eenzelfde geestelijke onaf
hankelijkheid bewees als die andere 
Antwerpse schrijver, Willem Elschot, 
met wie hij een der meest originele 
Öguren uit de literatuurwereld der 
Scheldestad zal blijven. 
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UN CERTAIN 
SERVAIS 

(LE PEUPLE) 

De studenten zijn de eeuwige 
«riginelen. Op het ogenblik dat de 
Belgische staat nu eens lekker 
«leende van het vervelende am-
•estieprobleem verlost te zijn heb
hen die non-conformislen van het 
B..V.H.V. te Leuven de kei in de 
ftikkerpoel geworpen. Of was het 
• i t reaktie tegen die van Gent, 
ilie met Kerstmis hadden voorge-
•te 'd Maurits Coppieters en Pater 
Brauns voor enkele dagen in de 
plaats te zetten van de incivie-
ken die er al bijna 20 jaar zit
ten? De kei heeft in elk geval 
•patten gemaakt en ieder pers-
kikker is gaan kwaken lijk hij ge-
kekt is. 

Le Peuple 
De Brusselse monlteur van het 

Belgisch socia'isme schnot wel de 
hoofdvogel af. Hij toonde zijn 
kennis van de Vlaamse to»st;in-
4en in verband niet de eis tot te
rugkeer van Wies Moens, kunst-
«childer Servaes en n of Van 
Roosbroeck. 

« De Vlaamse studenten hebben 
trouwens een belachelijke vergis
sing gemaakt. Ze noemen het ge-
yal van een zekere Servais. Deze 
schilder — co laborateur is trou
wens slechts tot een lichte s^raf 
veroordeeld. Daarenboven heeft 
hi.1 de Zwitserse nationaliteit ver
worven. Hij is reeds m België ge
weest en werd niet aangehouden. 
Overigens maken de Zwitserse au
toriteiten zich ongerust over de 
politieke aktiviteiten van deze 
coUaboratetir, die onder voor
voorwendsel van zijn nieuwe na
tionaliteit zich wat te veel mengt 
met zaken die hem niet aan
gaan. » 

Kwestie van belachelijke ver
gissingen gesproken. Moet het 
niet zijn Gervais? Kaas en kunst
schilder begint alletwee met een 
K, Van lichte straf gesproken'. 
En wij wisten wel dat Sert'aes 
sinds do oorlog in Zeeland in 
Nederland geweest is Maar? 

Is II Le Peuple » Diexs gewor
den of koestert hij nog als Brus
selse socialist de annexatiedroom 
anno 1918 : Zeeuws-Vlaanderen 
en HoUands-Limburg bij La Bel-
gique? 

La Wallonië 
Weet meer over Vlaamse schil

ders dan de Brusselse konfrater, 
maar de rest is er ook naar, 

« Tussen de bannelingen die 
moeten terugkeren citeren de 
Vlaamse studenten de schilder 
Servaes die betrokken was m een 
le ijke zaak van verklikking en de 
dichter Wies Mons die een soort 
van bard was, overigens nogal 
grotesk, van het Vlaams-nationa-
lisme. » 

Het gemene van die honderd
maal weerlegde verklikking is 
duidelijk genoeg. Maar die Vlaam
se bard is dat niet Wies Moens? 
Zijn « ceibrieven » zijn wel te le
zen door de joernalisten van « La 
Wallonië !>, als ze ooit voor hun 
federalisme in de doos vliegen. 

Onderstaand stukje van de (iLi-
brei' toont dat er wel kans voor 
is. 

LA LIBBE BELEIHUE 
Is zo lief voor ons, Vlaamse 

slechterikken, nu ook slechte Bel
gen in het zuiden van het land 
te zien. Bij de stellingname van 
de M.P.W., die met V.aamse fe-
d ralisten wil gaan praten schiet 
de oude tante uit haar sloffen. 

« Voor de oor.og heeft men de 
toenadering gezien tufsen V.N.V. 
en Rex: nu is het de M.P.W. die 
de dialoog met de Vlaamse fede-
ra'isten wil aangaan. 

Deze toenadering tussen de eks-
tremisten lig' in de lijn der din
gen en is een element van opkla
ring. De publieke opinie zal kun
nen vaststellen dat de federalis
ten in dit land een verachtelijk 
ras Zijn en dat men hen krach
tig en definitief moet veroorde
len. » 

Zulke rassenhaat, « Libre »? Op 
een ogenblik dat onze concilieva
ders uit de liturgische teksten de 
zinsnede « trouweloze Joden » 
hebben doen verdwijnen. 

Vindt het optreden van de stu
denten flink maar iets te laks. 

« De Leuvense studenten zeg
gen in hun brief o.m. : « het ver
leden kan niet meer ongedaan 
worden gemaakt, men kan het 
wel overwinnen. » 

Beste studenten, er moet hier 
niets ongedaan Worden gemaakt. 
Want wat door de drie voornoem-

VLAAMSE ZE1<FSTANDIGEN 
De wet van 9.8.63 verplicht U. aan te sluiten bij een wette

lijk erkend verzekeringao. ganisme. 
Uw keus kan niet moeilijk zijn. 
ü hebt slechts een keus! 
De « Vlaamse Ziekenkas » alleen is uw ve trouwen waard 1 
Zij is 100 % Vlaams Zij alleen als Vlaamse mutualiteit, 

kan tK>gen op 12 jaar strija en ondervinumg. Zij alleen heeft, 
toen Vlaanderen nog verguisd werd de kastanjes uit het vuur 
?ehaald voor sociale heropstanding 

U zult oewnzer, dat u tJie strijd wasirdeen. 
U zult (tansluiten bij ae oudste en de grootste Vlaamse 

mutualiteit, de « Vlaamse Ziekenkas » 
Ze beschikt ove afdelingen In gans het Vlaamse land De 

Vlaamse ziekenkat werd gesticht in november 1951 en wette
lijk erkend op 16 4.62 

Knip onderslaanae strook uit en stuur hem in open om
slag, met frankering 50 et., naar ons Centraal Secretariaat, 
Kipdorp 50. Antwerpen, tel. 03-32.31.39. 

Ondergetekende 
wonende tp 

verlangt net bezoek van een afgevaardigde van de Vlaamse 
ziekenkas op te uur. 

Dringetia gevr. : Notaris of Dokter in de rechten. Ken
nende vloeiend Spaans om aankopen, kontrakten en 
stichting van een maatschappij te besturen ter plaatse. 
Kosteloze reis van 14 d. naar de Can. eilanden, vermoe
delijk vertrek begin februari. Schrijven bur, bl. 

de personen werd gedaan, is goed. 
Heeft een van deze drie, Wies 

Moens, Van Roosbroeck, Servais, 
misschien ooit een medemens 
verklikt? 

Heeft een van deze drie — stuk 
voor stuk zeer bekwame elemen
ten — zich misschien ooit vet>-
gemest ten koste van anderen? 

Dat zij een bepaalde mening 
bezaten en daar voor uitkwamen? 
Het zou er nog aan ontbreken! 

Er lopen in dit land al genoeg 
ezels rona. 

Die, op kom.mando, balken en 
soms proberen te hinniken als 
een paard. Maar ezels blijven 
ezels! 

En wanneer twintig ezels in het 
kwadraat balken dat een en een 
diie is, dan heeft toch nog steeds 
het ene paard — dat hinnikt dat 
het twee is — gehjk! » 

Het Pennoen 
Gaf met heel wat terugblik een 

meer geschakeerd beschouwen 
over het . Vo'ksuniekongres van de
cember dan het dit deed in een 
eerste reaktie. Cit het lezenswaar
dige artikel van J.O, h l f n we 
volgende passus, een van de vele 
die een begin voor ruimere dis
cussie mogelijk maken. 

« Het is nog steeds zo dat voor 
sommigen het konservatisme ge
lijk staat met trouw aan eigen 
volkse waarden en progressisme 
zogezegd een gevaar voor he t 
christendom inhoudt. Hoezeer we 
ook open s taan voor samenwer
king met andersdenkenden, zijn 
tenminste voor gelovigen de kris-
telijke waarden niet weg te den
ken. Ons geheugen kan cns in de 
steek laten, maar we betreuren 
op het ganse kongres daar niets 
over gehoord te hebben. Reeds ja
ren geleden hebben we gezegd 
dat de enige doorbraakmogelijk-
heid voor de V.U. lag m een ei
gentijds herdenken van het Daen-
sisme; hiermee bedoelen we een 
bestendige doorbraak, geen stro-
vuur a la Rex. Een Daensistisc5he 
kristelijke demokratie, zonder 
kristelijke demokratie, zonder kris-
tendom ware een onrede'ijkheid 
in zich. » 

De Linie 
Discussie als die nog mogelijk 

Is: Want het « naakte » kader
tje van onze uil tooni het aan. 
Wij arme broodschrijvers van de 
Volksunie worden gecensureerd. 
Tenminste volgens de « Linie » 
van vorige week. Wij zeggen 
méér. Het is gebeurd op een wenk 
vanuit Mechelen. ledere week 
gaat de onbarmhartige pen van 
Van der Eist en Wim Jorissen 

BIJVERDIENSTEN 
rechtstreeks uitgegeven 
door firma's, thuiswerk, en 
ander Antwoord verzekerd. 
Schrijven R.D. Postbus 245 
Gent of Postbus 27 Brus. 1 

Voor uw wlnterlektuur 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 pslchologlsche 
romans van de moderne 
Vlaamse literatuur : 182 
blz ing. 65 F; geb 110 F. 
Te bestellen bi] de auteur, 
Oedelem Postrek. 43.67.52. 
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- spiegel 

(Gecensureerd) 

zie De Linie ; 
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door onze tekst, beiden voor de 
gelegenheid gehuld in een Inkwi-
sitiepij van de dominicanen. Of 
is het tegenwoordig bij de Je 
zuïeten dat er « gecensureerd n 
wordt? 

« De Volksunie heeft zaterdag 
tijdens een hoofdbestuursverga/-
dering die duurde van drie tot 
acht utir gediscussieerd over cen
suur in haar orgaan « Volksunie » 
(de censuur wordt aanvaard) en 
over de rede van voorzitter Van 
der Eist te Mechelen, die tot par
tijdoctrine werd uitgeroepen. 
Waarnemers zijn van oordeel da t 
hierdoor de deur naa r - buiten is 
dichtgeslagen. » 

Wij moeten zeggen dat de « Li
nie » al beter voorgelicht is ge
weest. 

Standaard 
Herinnerde in verband met de 

inbeslagname van «Pourquoi Pas?» 
aan een journalistieke stunt rond 
een dergelijk gebeuren.-

« Toch kan men niet zeggen da t 
het vaak is gebeurd. Zeker niet, zo 
vaak als in sommige andei-e lan
den, b.v. Frankrijk. Voor de oor
log is het meer dan eens voorge
vallen, dat Vlaamse nationalis
tische bladen htm oplage moesten 
laten liggen. Na de oorlog is het, 
als wij ons niet vergissen, maar 
een paar keer gebeurd d a t een 
geregeld verschijnende publikatie 
werd aangeslagen. Ten tilde van 
de eerste grote twisten over de 
koningskwestie werd het katolieke 
Brusselse blad « Lie Quotidien » 
door de linkse regering in beslag 
genomen. Een katoliek Vlaams 
blad reageerde toen met een 
« s tunt » die in journalistieke mi
lieus legendarisch is geworden. 
Het schreef op zijn eerste pagi
n a : « Wij zouden over die maat 
regel wel onze mening zeggen 
maar . . » En het liet een grote 
vlek wit, aldus tot grote woede van 
de regering suggererend dat de 
kran t zou zijn gecensureerd! » 

DE GAZET, 
Hekelt in scherpe bewoordingen 

de houding van de kleurpolitie-
kers rond de vlieghaven van 
Deurne. 

« Dat schijnt de moderne eko-
nomie te zijn. Rotterdam bouwde 
zijn vliegveld Zestienhoven uit 
he t niet, Antwerpen mpet er vre

de mee nemen dat Deurne wordt 
afgeschreven 

Hoe kan men anders de jong
ste verklaring van minister Ber-
t rand In de senaat interpreteren. 
De bewindsman was van oordeel 
dat een nationale luchthaven 
reeds een zware last genoeg bete
kent, maar hij zweeg angstvallig 
over de miljarden die reeds tegen 
Gosselies werden aangegooid Nog 
minder sprak de Vlaamse minis
ter over Awans-Bierset, maar hi j 
gmg wel zover te betreuren d a t 
het vliegveld van Oostende ge
groeid IS buiten het initiatief van 
de centrale overheid. Want, dlo 
centrale overheid beoogt voor al
les Zaventem te bevoordelen Al
thans voor zovet geen botsing me t 
Waalse belangen te vrezen valt. > 

Zelden werd scherper aange
toond hoe zelfs de «goedgezinden» 
als minister e Fredje » Ber t rand 
met handen en voeten gebonden 
liggen aan de unitaire machten 
in ons land. 

Volksmacht 
Geeft een bericht dat , als he t 

waar is, vele Vlaamse dokters die 
zich in de huidige betwistingen 
rond de ZIV aangesloten hebben 
bij het Belgische sindikaat der 
geneesheren moet doen naden
ken. 

. « Om te bewijzen hoe sommi
ge menners van de C.N.A.C. he t 
weinig ernstig menen met de ver
dediging van de doktersbelangen, 
volstaat het, te vermelden dat zi] 
in het Luikse een manifest heb
ben rondgestrooid waarin aan de 
regering vooral wordt verweten 
« de Voerstreek naar Limburg te 
hebben overgeheveld! » Wat heeft 
da t met de ziekteverzekering t e 
maken? Deze kerels zijn echter 
bereid om van alle hout pijlen t e 
maken. Zij scheppen een nat io
naal gevaar dat onbarinhart ig — 
en bijtijds — de kop moet wor
den ingedrukt. » 

Een federalisatle op he t vlak 
van de geneesherenverenigingen 
zal een gezamenlijk optreden van 
Waalse en Vlaamse federatie niet 
in de weg staan voor de specifieke 
doklersaangelegenheden, 

Walter Luyten. 

Voor al 
uw wijnen en likeuren : 

GROOTHAHDEL F.S. 
Liersesteenweg 372 
M E C H E L E N 
Telefoon : (015)14909 

NATIONALE LOTERÜ 

ZOEKERTJE 

Dinamische heer, 24 jaar, vrij 
van alle militaire verplichtingen, 
zoekt nieuwe werkkring, Diploma 
van hogere sekundaire technische 
studie. Specialiteit binnenhuis
kunst (S.L.B.). 

. Suggereert tekenbureel, archi-
tekt, publiciteit, kunsthandel. An
dere voorstellen kunnen aangebo
den worden. 

Schrijven naar Oscar Renard, 
Hovenierstraat 24, Mechelen, die 
zal tiemlddelen. 



PE VOLKSUNIE u 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Zaterdag 8 februari t propa-

gandatocht doorheen de midden
stad. 

Bijeenkomst a a n « Nieuwe Car-
not », Camots t r aa t 60. 

Vertrek stipt te 15 uur. 
Niemand mag ontbreken.. . al

len op post! 
Maandag 10 febniari : oefening 

voor de trommelaars. Lokaal 
« Tiji », Antwerpsestraat 59, Mort-
eel. 

Aanvang : 20 uur. 
Donderdag 13 februari : herha

ling trompetters. Begin 20 uur, lo
kaal « Tijl ». 

Breng nieuwe leden mede! 
Zaterdag 15 februari ; alle mili

t an t en verzamelen van af 14 uur 
30 m het lokaal « Tij) » te Mort-
eel. Voor de eerste maal van dit 
j a a r zal de volledige muziekkapel 
terug op s t raa t komen! Optocht 
doorheen de gemeente Mortsel. 

Vertrek 15 uur stipt. 
Woensdag 19 februari : algeme

ne vergadering m ons lokaal, Ant
werpsestraat 59. Mortsel. 

Aanvang te 20 uur 30. Dagorde: 
politieke scholing, spreker dhr. 
Kare l Dillen. 
Steun. 

De steunbus in het lokaal « Ju
das », Adriaan Brouwersstraat 27, 
Antwerpen, bracht 1.010 F op. Van 
ha r t e dang aan mevrouw Franck. 

MERKSEM 
Ledenvergadering. 

In verband met onze alg. leden-
vergadermg op vri.idag 14 februar 
r i e.k. met bestuursherkiezmg : 
it der lid mag zich desgevallend 
als kandidaat voorstellen en mag 
daarbij pok nog de kandidatuur 
van een ander lid voordiagén, De 
kandidaturen moeten uiter.ijk 
binnen zijn woensaag 11 februa
r i op het sekretariaat van ae af
deling of in lokaal Tyi Bredabaan 
298. Het IS begrijpelijk dat wij 
n iemand op deze zeer belangrijke 
vergadering Kunnen toelaten die 
zijn bewijs van l idmaatscnap V.U. 
niet Kan voorleggen. De meeste 
van onze leden zijn reeds m het 
bezit van hun lidkaart 1964 Die
genen die wij om een of andere 
reden niet konden bereiken, kun
nen zich voor de vergadering m 
regel stellen vanaf 19 uur 30. 

Fi m. t 
Op de alg. ledenvergadering zal 

door ons bestuurlid Theo Mu le-
m a n de smalfilm vertoond worden 
die uitsluitend handel t over de 
verschillende aspecten van de ge
beurtenissen in onze afdeling zel
ve. 
Kolportage op 16 februari. 

Reeds verschillp-'de medewer
kers hebben hun aeelname toege
zegd aan de kolportage mei ons 
parti jblad m onze gemeente. 
Het bal van Groeninghe. 

Het bal op 1 februari was een 
prachtig sukses. Een gevulde zaal 
en een zeer geanimeerde stem
ming die goed op gang werd ge
houden door net uitstekend Wil-
margeze:schap dar de smaaK van 
het Groenmghe-publieK Kent. On
ze animator R Devriendt deeide 
natuurl i jk m net applaus. Een 
prachtige tombola en zeer veel 
mooie prijzen, De milde schenkers 
hiervan langs deze weg onze gro
te iank. 

ï n nu Komt het Half-Vasten bal 
in rvi op zaterdag 7 maar t a.s. 
Dat wordt weer iets speciaals. 

BRABANT 

BRUSSEL 
W Tkversiag, 

Het zal niemand verwonderen 
waarom CRISP, steunende op ob-
jektieve gegevens, voor de Volks
unie in Bruisei een aanzienlijke 
vooruitgang voorspelde.' Aan de 
bazis van deze vooruitgang liggen 
drie aktiviteiten : net huisbezoek, 
de adrês.sendiensr m net Brussel
se en de werftochten met verkoop 
van het blact. 

De stichting sedert 1961 van 
meer dan 40 afdelingen en even 
«oveel kernen is de vrucht van on
verpoosd huisbezoek Bij de vol
gende verkiezingen zijn dat de 
Btutbalken, waarop onze verkie

zingspropaganda zal steunen. 
De adresscndienst, waaraan elke 

afdeling heeft gewerkt en die 
t h a n s over ruim 60.000 adressen 
beschikt, zal onvermoede vruchten 
afwerpen. 

Tenslotte betekenden de werf
tochten met verkoop vaji ons 
blad ons belangrijkste bewijs van 
vooruitgang. 65 maal hebben onze 
propagandisten in onze gemeen
ten het bewijs geleverd hoe sterk 
h u n overtuiging is. Dit betekende 
dat in 82 gemeenten duizenden 
gezinnen door ons aangesproken 
werden. 

Deze drievoudige werking had 
onmogelijk kunnen geschieden, in
dien niet voortdurend kon gere
kend worden op de medewerking 
van de propagandisten en indien 
niet regelmatig gedachtt werd 
a a n de Prk 86.54.50 van Volksunie 
Arrondissement Brussel. 

1964 is het jaar der gemeente
verkiezingen en aanloop tot de 
algemene verkiezingen Meer nog 
dan gedurende de voorbije j a ren 
moeten al de medewerkers ui t 
he t arr. h u n steun büjven leve
ren. 

De komende overwinningen zul
len h u n overwinningen zijn. 

EVERE 
Deze jonge afdeling heeft de 

laats te tijd meerdere malen de 
eer gehad vermeld te worden in 
de pers. Telkens sprak uit die be
r ichten de vrees voor de komen
de gemeenteverkiezingen. 

Die vrees is bij de andere par
tijen gewettigd I de aamborstige 
liberale franskiljons hebben uit 
schrik aangepapt met de CVP, 
terwijl de BSP in Evere zelfs niet 
goed genoeg meer is om een be
stuur te vormen voor een vogel-
pikmaatschappij . Het wordt bij de 
gemeenteverkiezingen in Evere al
gemene uitverkoop van oude meu
belstukken. ^ . •-< 

*"* *"̂  « * m:"* wr-h iny w < ^ <^ 

LONDERZIÈL 
Op verzoek van een paar vrien

den uit Londerzeel zal op zondag 
16 februari in deze gemeente een 
werf tocht met verkoop van ons 
blad plaats hebben. Dit gebeurt 
in samenwerkmg met de propa
gandisten uit het kanton Wolver-
tem. Bijeenkomst te 9 uur achter 
de KVS (Lakensraat) of te 9 uu r 
45 aan de hoofdkerk van Londer
zeel. 

SCHAARBEEK 
Op een paar maanden tijd ver

lieten verscheidene leden Schaar
beek om zich in Nossegem, St-Ste-
vens-Woluwe, Zaventem, Kraa i -
nem, Strombeek-Bever of Wemmei 
te gaan vestigen. Telkens bete
kent dat het verlies van aktieve 
jonge krachten, maar het geeft 
ons ook de hoop dat ze, gehard op 
het Brusselse front, mee zullen 
bouwen aan de kern of de afde
ling in hun nieuwe woonplaats. 
Het bestuur van Schaarbeek re
kent daarop. 

STERREBEEK 
Op zondag 2 februari koersten 

er geen paarden in SteiTebeek, 
maa r trokken trouwe Volksimie-
propagandisten door deze gemeen
te en bereikten oij de vei-koop van 
ons blad weer een zeer goed ge
middelde. Niet te verwonderen, 
want ook in Sterrebeek sfaat al 
wat jong is en kruim in zich 
heeft achter ons. 

ST .MARTEN S-BODEGEM 
Een V.U.-atvaardigmg woonde 

de voorlichtingsvergadering bij 
waarop door C.V.P.-volksvertegen
woordiger Verbaanderd het woord 
werd gevoerd. 

Tijdens zijn toespraak achtte de 
heer Verbaanderd net nodig, op 
weinig sportieve wijze van eer te 
trekken tegen de Volksunie die, 
vo.gens nem, bestond uit mcivie-
ken en die het land « onder de 
dictatuur » wil brengen. 

Tegen deze grove uitlatingen 
werd van m de zaal geprotesteerd 
door aanwezigen — kennelijk V.U.-
simpatizanten — terwijl de overi
ge aanwezigen het protest blijk
baar billijkten. Om hei recht op 
spreken echter niet te hinderen 
stelde V.U.-vertegenwoordiger A. 
Van Malderen voor da t de heer 
Verbaanderd de rest van zijn toe-
spraaK ongehinderd zou kunnen 
houden, wat dan ook gebeurde. 

Nadien kwam de heer Achlel 
Van Malderen zelf gedurende een 
kwartier aan het woord, om onder 

grote be'angstelling en toejuichin
gen het V.U.-standpunt te verdui
delijken. 

SINÏ-MARTENS-BODEGEM 
Op zondag 12 april 1964 geven 

de Vla,amsbezinden uit de streek 
van Anderlecht mekaar rendez
vous te Sint-Martens-Bodegem, 
zaal F rans Van der Borght, Sta
tionsstraat . 

Programma : kleurenfilm over 
de IJzerbedevaart 1962, film « De 
Boerenkrijg » (Voor Outer en 
Heerd). 

Spreekbeurt door E.P. dr. 
Brauns S.J. 

Vertoningen : te 15 uur school
gaande jeugd, te 17 uur 30 vol
wassenen. 

Toegangsprijs : 20 F en 10 P . 
De kaar ten zijn genummerd voor 
een gratis tombola. 

LIMBURG , 

GENK 
De afdeling Genk vergaderde 

verleden zaterdag onder voorzit
terschap van provincieraadslid 
Drs Degraeve. De secretaris Jos 
Brion gaf een overzicht van de 
plaatselijke werking, terwijl enke
le nieuwe actiepunten gepland 
werden voor de komende weken. 
De vergadering werd eveneens bij
gewoond door provinciale secreta^ 
r is Olem C3o!emont. 

GENK 
We kunnen reeds van nu mel

den da t het jaarlijks provinciaal 
dansfeest van Vriendenband Lim
burg zal plaats hebben op zater
dag 7 m a a r t (Halfvasten) In de 
mooie zaal Rembrandt te Genk. 

Zoals de vorige jaren zal he t 
weer een succesvolle avond wor
den. 

Nadere g^evens volgen te ge-
- paster tijd. 

HASSELT 
De reeds lang geplande studie

dienst van de parij in Limburg 
hield haa r stichtingsvergadering 
in aanwezigheid van de prov. 
voorzitter en secretaris. Enkele 
nieuwe belangrijke medewerkers 
namen deel aan de besprekingen. 
Zeer Interessante plannen werden 
ter uitwerking a a n deze studie
dienst voorgelegd. 

Als voorlopige secretaris werd 
dhr. Gustaaf Begas aangeduid. 

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

AALST 
De Volksunie Aalst heeft, na on

derzoek van de toestand, beslist 
d a t een Vlaams-nationale deelne
ming aan de e.k. gemeenteverkie
zingen te Aalst zich opdringt. 

GENT-EEKLO 
Vrijdag 31 januar i kwamen de 

arrondissementele werkgroepen 
samen,die samengesteld werden 
op vrijdag 17 jan. 1.1. De meeste 
niet vernieuwde abonnementen 
werden reeds aangezuiverd. Nu 
moeten er ook een groot aantal 
nieuwe geworven worden. 

Een financieele mobilisatie, een 
uitbreiding van de redaktie van 
ons propagandablad «Hier Gent», 
een volksvergadering in maar t 
zijn gepland 

De propagandaploeg s tar t haa r 
colportages m Gent met een de
gelijk pamflet, dat ook ter be
schikking der afdelingen gesteld 
wordt 

Het topbal Van het jaar . . . 
het Kameradenbal . 
Op zaterdag 15 februari 1964 
om 2i uur in Roeland. 
Waltra-orkest van S tan Phi
lips. 
Deuren open om 20 uur 30 
(geen reservatie). 

Stadskledij. 
Ten voordele van de gevenge-
nenhulp en de sociale werken 
van Vriendenkring Sneyssens. 

DENDERLEEUW 
Met het oog op de gemeente

raadsverkiezingen gi'eep er verle
den week een eerste kontaktna-
me plaats. Een paar belangrijke 
beslissingen werden getroffen. De 
plaatselijke leden zullen ten ge
paste tijde gelegenheid krijgen 
de persoon hunner voorkeur te 
steunen. Zoals we reeds weten be
s t aa t binnenkort de afdeling vijf 
jaar . Te dezer gelegenheid' zal de 
afdeling zicla een vlag aanschaf
fen. Vlagoverhandiging met feest
viering zijn de agendapunten van 
de vergadering van dinsdag aan 
staande. Heel waarschijnlijk gaa t 
het feest door op zaterdag H 
april. I n he t lokaal « De Klok » 
en in he t café - res taurant « Pa-
lingshuis » kan men zijn duit in 
he t busje steken voor de vlag van 
de V.U.-afdeling Denderleeuw. 

DEINZE 
Woensdag 29 januar i vergader

den de propagandisten van he t 
distrikt. De s tand der abonnemen
ten werd onderzocht voor de ver
schillende gemeenten. Het oprich
ten van een nieuwe kern werd 
aangekondigd. Langs deze weg 
verzoeken we onze talrijke abon
nees een inspanning te leveren om 
elk een nieuwe abonnee te win
nen. 

Onlangs kolporteerden enkele 
propagandisten te Lotenhulle, 
waar zij op korte tijd 57 num
mers aan de m a n brachten. 
Bal. 

Het bal georganiseerd door he t 
komitee van de « Renaa t de Rud-
der-karavaan » te Deinze op za
terdag 1 februari, kende een over
weldigende opkomst. Een succes 
voor de inrichters. 

ST AMANDSBERG 
Op woensdag 29 januar i verga

derde de afdeling. Het voornaam
ste werk in de volgende weken is 
de werving van nieuwe abonne
menten. Op de volgende vergade
r ing in februari verwachten we 
belangrijke resultaten. Verschil
lende leden zullen meewerken a a n 
de colportages in arrondissemen
teel verband. 

WEST-VL.AANDEREN 

ASSEBBOEK 
Abonnementenslag. 

Volgens de gegevens van het 
arr , sekretariaat ligt de afd. Asse-. 
broek met kop en schouders VOCH: 
in de prijskamp om het grootst 
aan ta l nieuwe abonnementen en 
leden. De afd. laa t zich van deze 
plaats niet verdringen en meent 
in de loop van de maand februa
ri nog 30 abonnementen te kun
nen bijmaken. Laten de aange-
zochten het afd. bestuur niet ont
goochelen ! 
Blijde geboorte. 

In het gezin van afd voorzitter. 
dhr M. De Vriese, werd een der-

DE VLAAMSE KLUB MECHELEN 
nodigt U uit op het 

SPROKKELBAL 
zat. 2 2 februari, zaal A.B.C. , Bruul 

Het Euro-TV-Orkest Paul Quintens met de 
INTERNATIONALE VEDETTE 
trompettist Theo Mertens 
speelt ten dans. 

Kaarten bij : F. Van de Werf (tel. 11471), L. Vervoort 
(tel. 12942), M. De Jonghe .Augustijnenstr. 55, L. Beyens 
(tel. 17636). Plaatsbespreking Boekhandel Leemans, 
Guldenstraat 19 (tel. 15297. 

de kindje, Stefaan, geboren. Aafll 
de nieuwgekomene en zijn oude 
gaan de hartelijkste gelukwense 
van geheel de Vlaams-nationaJ* 
familie. 

BRUGGE 
Marcel Matthijs . 

Ter ere van de verdienstellJlB(> 
Vlaams letterkundige, tevens aat^ 
raadslid van de V.U. arr . Brug» 
ge, dhr Marcel Matthijs, wordt og| 
de middag van zondag 9 feb. t a 

2k uur 30 in het Pension « Lij» 
beer », Korte Vuldersstr. 31, Brugj* 
ge, een gezellig etentje ingerichtfe 
Inschrijvingen telefonisch te richer 
ten tot dhr G. van in , tel. 375.8Sfc 
« Een tegen Allen ». 

Het afd. bestuur van de V.TJfc 
Brugge roept alle belangstellew* 
den op om zaterdag 8 febr. a ^ 
vanaf 20 uur 30 te v e r z a m e l ^ 
t en huize van de afd. vóorzitteri 
dhr B . De Soete, Langestraat 1 ^ 
Brugge. Ook de afd. Brugge z d 
(ongevraagd), meehelpen oih «W 
slag t en voordele van BruggS; 
thuis te halen. 
Tweede Lentebal. 

Kaar t en voor he t Lentebal vaiÉ 
zaterdag 7 maar t a.s. zijn te b w 
komen in de lokalen «Vüssinghefc 
Blekersstraat, en t Bourgoensch» 
Cruyce, Wolleslaraat 41, Brugge^ 
Abonnementen- en ledenslag. ^ 

Tussen de afd. en kernen v a S 
he t arr. werd een aanvul lenda 
prijskamp uitgeschreven om hefl 
meest « produktieve » bestuur tal 
bekronen. Elk nieuw gemaa&fl 
hoofdlid en elk nieuw kwartaafflfi 
abonnement wordt gerekend vooW 
één punt — 'n jaarabonnemenll 
betekent dus 4 punten! De prijs» 
kamp loopt tot en met 6 maar t o » 
de winnende bestuursploeg ^ovd^ 
op het avondfeest van 7 m a a r t tat 
de bloemetjes gezet. Alle hens aan. 
dek! 

Schitterend 2de Lente-bal. 
Het arr . Brugge trekt de tradS* 

tie verder want op zaterdag fl| 
m a a r t a.s. nodigt de s Vlaams» 
Vriendenkring » al wie jong val*, 
ha r t e is uit op het avondfeest das' 
vanaf 21 uur doorgaat in de ru i 
me zaal van he t «Boudewijnpaiicss» 
St. Michiels. Ingangskaart^n aai t 
35 (leden) en 40 P. Ten dana 
spelen « de Meloritmers » e n 
« Die Edelweiss kapelle ». 

Vervoer naa r en van het Boif 
dewijnparls is verzekerd! 
Vrijwillige bijdragen. 

Dank a a n het systeem van dB 
vrijwillige bijdragen kon de arfc 
penningmeester in de loop vatf 
1963 de in 1962 gemaakte g a t e n 
in de kas dichten. We staan eclv 
ter nauwelijks een jaar van d e 
verkiezingen en iedereen weet daS 
we op geen dubieuse geldschie
ters moeten rekenen. Mogen we 
de aangeslotenen bij de « vr i j 
willige bijdragen » vragen, noB 
eens diep in hun zak te t as ten 
en te gireren op postr. n r 178528 
van de Kredietbank, Brugge, me* 

- vermeldign : voor rekening 7.408 -̂
V.U. arr . : Brugge. Bij voorbaat 
onze dank! 

BLANKENBERGE 
In de toekomst zullen de z!fr 

dagen van sociaal dienstbetoc» 
nog slechts doorgaan op maa i> 
dag-avond van 18 uur 30 tot 19 
uur 30 ten huize van dhr C. De 
Coninck, Groenestr. 45, Blanken-
berge. . 
Opening nieuw Vlaams tokaaL 

Het afd bestuur nodig alle be
langstellenden uit de opening bij 
te wonen van het lokaal < Ru
benshof » op de hoek van d e 
Weststraat en de Gen. Leman-
laan te Blankenberge. Deze o p ^ 
ning vindt plaats op zaterdag
avond 29 februari. 

KNOKKE 
Dhr C. De Ooninck houdt zit-

dag te Knokke, in het « Vlaams 
Huis ». Elisabethlaan 105, iedere 
woensdagavond van 18 uur 30 tot 
19 uur 30. 
Gezellig samenzijn. 

Op. maandag 10 febr. gaat i n 
het . Vlaams Huis. E'isabethiaan 
105. Knokke, vanaf 20 uur 30 een 
gezellig etentje door op uitnodi
ging van de plaatselijke V.ü.-af-
deling. Inschrijving tegen 40 F 
per persoon te richten aan de uit
bater van het lokaal. 
Lentebal te Brugge. 

Kaar ten voor het arr. Lentebal 
van 7 maar t a.s. zijn te verkrij
gen in het « Vlaams Huis », EU-
sabethlaan 105, Knokke. 
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ANTWERPEN-STAD 
Het Paüiete sbal van 15 februa

r i 1964, gaat met aoor op Lmker-
Oever, zoals aangekondigd, maar 
wel in Tyrolerhof, August Van 
Putlel te Borsbeek. 

ANTWERPEN ZUID-KIEL 
We verwittigen langs deze weg 

de leden en abonnees welke door 
onvoorziene omstandigheden geen 
persoonlijke uitnodiging zouden 
ontvangen, dat er een algemene 
leden- en abonnementenvergade
r ing wordt gehouden op dinsdag 
H februari, te 20 uur 15 stipt, in 
bovenzaaltje van café « Breu-
gel », hoek Pacificatiestraat en 
Edw. Pecherstraat. 

Op de dagorde : beknopt verslag 
1963, bespreking politieks toe
stand, plannmg der eerstkomende 
aktiviteiten, o.a. voorbereiding van 
het lenteoffensief van arrondisse
ment Antwerpen (19-24 april). 

HOBOKEN 
Ziekenkas en Vakbond. 

Wie inlichtingen wenst beti-ef-
fende de Vlaamse Ziekenkas en 
het Algemeen Vlaams Vakverbond, 
kan deze bekomen in lokaal « Pal
lieter », Kioskplaats 115. 

MOBTSEL 

De Volksunie-Mortsel geeft op 
zaterdag 15 februari te 20 uur m 
lokaal Tijl, Antwerpsestraat 59, 
een « Chinese Avond », een avond 
met Chinese gerechten en Vlaam
se gezelligheid. De Inschnjvmgen 
zijn beperkt en worden op 8 fe
bruari afgesloten. 

Prol. P.C, Paardekoopet spreekt 
op maandag 10 februari te 20 uur 
30 m de zaai « Bristol », Mechel-
sesteenweg 2, voor de Vlaamse 
kring Mortsel over : de Nederlan
der tegenover Vlaanderen. 

WILLEBROEK 

We nodigen langs deze weg aUe 
Vlaamsgezmden uit, talrijk deel te 
nemen aan het eerste Vlaams 
dansfeest, ingericht door de 
Vlaamse kring van het gewest Wil-
lebroek-

Dit eerste dansfeest, waarop het 
aan leute zeker niet zal ontbreken, 
wordt mgericht op zaterdag 15 fe
bruari 64 in de Rubenszaal, Me-
chelsesteenweg 186 te Blaasveld. 
Aanvang 20 uur. 

Machtig orkest, lieve zangeres en 
demokratische prijzen. 

Deze avond zal zeker sukses ken
nen wanneer eenieder door zijn 
aanwezigheid er toe bijdraagt. 

B R A B A N T 

PROVINCIALE 
BRABANT 
Op 23 febriian 
« 's Gravenhof n 

KADEROAG 

<l.S 

te 
Nadare inlichtingen 

, UI het 
Dworp 
volr,tyn. 

BRUSSEL 
Op zaterdag 8 febniari a.s viert 

de Harmonie van alle Baisse se 
Vlamingen haar traditioneel ge
worden winterfeest voor de 8ste 
maal. 

Het programma werd ditmaal 
echter gans vernieuwd, behalve 
dan het optreden van het muziek
korps zelf. 

Verder zal Renaat G assin. het 
« Ketje », de aanwezigen vergas
ten op zijn sappige manier. 

Accordeonvirtuoos J a n Steurs 
voert enkele evergreens van het 
klassieke genre voor ons uit en hel 
geheel wordt met een mop en wat 
fantasie aan elkaar gelijmd door 
animator Van Cauwenbergh van 
Radio Luksemburg. 

Van 22 uur af zullen de dans-
lustigen hun voeten mogen vagen 
aan de dansvloer. 

Dit keer zal de « Jozef Clot-
tenszaal » van de « Graaf van E^-
mont », 28 Jules Van Praets t raat 
te Brussel-Beurs weer vol lopen, 
want de Brusselse Vlamingen ia-
ten hun Harmonie Peter Benoit 
(voormalige Vlaamse harmonie) 
niet los. 

Kaar ten aan de i n c " " " • 20 P. 

LIEDEKERKE 
Volksbal. 

Een warme oproep aan al onze 
leden en simpatisanten voor deel
name aan ons groot jaarlijks 
volksbai dat doorgaat in de zaal 
Anne-Marie, Opperstraat, op za
terdag 29 februari. 

Het overbekend amuzementor-
kest « Theo Craenen en zijn 6 so
listen » speelt zowel muzieg voor 
teenagers a 's muziek om de « ou
dere garde » enkele jaartjes te 
verjongen! 

Als eregast op die avond : de 
zo gekende als geliefde Ward Her
mans : een leven van liefde en 
trouw 1 

Vergeten wij niet dat dit volks
bal misschien de laatste gelegen
heid biedt om de parti jkas te spij
zen met het oog op de komende 
verkiezingen. Wij hebben de wind 
in de zeilen! De gemeenteraads
verkiezingen moeten onze door
braak bevestigen, maar . . . het zal 
geld kosten! Dit argument alleen 
zou al moeten volstaan om ieder 

Ziekenfonds PLANDRIA wettig erkend. 

Keizer Kareistraat 39, Gent — 09/23.52.27. 
Raad van Beheer : Dr. Van Leemputten, Dr. Van Boxe-

laere. Dr. Muysman, Dr. Gilbert, Dr. Van der S lo tea Adv. Ver
niers, Adv. De Rijcke, Adv. Thoeye, Apoth. Chielens. Ir. Deroo, 
Ir. Deroo, Industr . Sturtwagen. 

Vanaf 1-1-1964 kunnen, en uiterlijk op 1-7-1964 moeten alle 
Verplichte ziekteverzekering voor Zelfstandigen, 

diteit (Wet 9-8-1963) bij een wett ig erkend ziekenfonds. (Deze 
verzekering zal niet volledig zijn maar enkel de grote risico's 
dekken). 

Het ziekenfonds PLANDRIA Is Inmiddels uitgegroeid tot de 
voornaamste Vlaamse Mutualiteit, met sekties verspreid over 
het Vlaamse land. Wij verwachten dan ook dat de Vlaamsvoe
lende zelfstandigen, tot hiertoe nog niet aangesloten, onze ran
gen zullen vervoegen. 

Steunende op de ervaring willen wij nochtans de zelfstan
digen, vrije beroepen en landbouwers, die de leeftijd van 55 
jaar — maximale leeftijdsgrens voor aansluiting — nog niet 
bereikt hebben, aanraden zich volledig te verzekeren en zich 
niet te beperken tot het wettelijk verplicht minimum. Di t geldt 
des te meer voor de jongeren omdat de betrekkelijk kleine 
maandelijkse bijdrage niet opweegt tegen de voordelen die een 
volledige ziekteverzekering biedt, 275 F per maand, en dit voor 
gans het gezin, schoolgaande k-nHeren tot 2.5stp levensjaar in
begrepen. 

Met P.C. rekening en telefoon kan men rechtstreeks bij het 
•ïekretariaat aan.sluiten. 

Afsnijden en In open omglag als drukwerk, 50 et., naa r het 
centraal sekretariaat sturen. 

Ondergetekende, 
wonende 

straat , n r ; 
te 
Wenst het bezoek te ontvangen van een afgevaardigde van 

„Il y '.,'• ','• f?3)3«P apnaSjoA ep do ^sj9! •VIHCCNVT.J 
zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen ziekte en invaBP 

Telefoon : 
Wenst Inlichtingen, zonder verblntenJi. 

Handtekeoint , 

ervan te ovei tuigen dat geen en
kel ekskuus aanvaardbaar is om 
achterwege te b i jven ' 
Ziekenfonds 

De Vlaams-nat.onale Ziekenkas
sen roepen allen aie belang stellen 
m de sociale Vlaamc-nationale 
strijd op om samen met de reeds 
duizenden aangeslotenen die strijd 
te voeren. 

Gsen Vlaams .. geen centen! 
Wij houden ermee op onze bijdra
gen af te dragen aan de kleur-
ziekenkassen. Wij steunen enkel 
de Vlaams-nationale Ziekenkas. 

Wij worden lid en werven leden 
aan! 

Overkomen uit andere mutuali
teiten gebeurt zonder wachttijd 
en met behoud van alle verwor
ven rechten. De keuze van dokter, 
apoteker of kliniek is volledig 
vrij. Kontrole door Vlaamse ge-
neeshei'en in de Vlaamse stad 
Aalst! 

Wij zijn konsekwent met onszelf 
en worden dade'ijk lid; daartoe 
nemen wij zonder uitstel kontakt 
met de sekretaris Frans Van Dro-
genbroeck, On-perstraat 249 of Sta
tionsstraat 467. 

JETTE 

Iste groot bal van het Vlaams 
Aktiekomitee Jet te in de 2ialen 
van het gemeentehuis op 4 april. 

Alle Vlammgen te B ussel zul
len er aan houden hierop aanwe
zig te zijn. 

SCHAARBEEK 
Donüeraag 5 maar t te 20 uur in 

het lOkaai « Luxor », Paviljoen-
s t raat 56 te Schaarbeek, spreken 
de h. D. Bogaert, algemeen voor
zitter van het AN.S.A.V., en de h. 
Lotter, kultureel at taché bij de 
Zuid-Afrfikaanse Ambassade, over 
« Wij en Zuid-Afrika ». 

VILVOORDE 

Arrondissementeel bal. 
De mrichtmg van net arrondis

sementeel bal, dat dit jaar zo'n 
groot sukses Kende in Schepdaal, 
wordi deze maal verzekerd door 
de afdelingen Machelen en Vil
voorde 

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

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

DENDERMONDE 

Ros - Beiaardkring. 
Op zaterdag 15 februari te 20 

uur zal in het lokaal « Ros-Bei-
aard » Dr. Van Leemputten on
ze gast zlin. 

H I J zal ons zijn indrukken 
weergeven over een reis naa r Rus
land. Kom even kennis maken 
met onze sympathieke volksver
tegenwoordiger. 

EREMBODEGEM 

Het Volksuniebal der Dender
streek gaat door op zaterdag 29 
februa i om 21 uur in zaal « Ani
mo » (Denderbrug Erembodegem) 
met een gekend orkest uit de 
streek. 

Wie net eerste bal Dijwoonde zal 
er zeker dit Jaar ook zijni Het 
moet nog een groter ucces worden 
dan het vongel 

Allen hartelijk welkom l 

EREMBODEGEM-TERJODEN 

Zaterdag 8 februari te 19 uuir in 
het lokaal « De Blauwvoet » : 
gratis eetmaai, aangeboden aan 
alle leden (en echtgenoten) der 
afdeling. Artistieke omlijsting door , 
onze plaatselijke troubadour Ka-
rel Redant en door een Jeugdige 
vedette van het Vlaamse luister
lied, Robie Vanoutrijve. 

Het belooft een gezellige avond 
te worden en een gelegenheid voor 
de leden om he t kontakt met me
kaar te verstevigen. 

GENT 

9.2.64 : kolportage met geluids-
wagen te Gent, met verspreiding 
van nieuw pamflet 

15.3.64 : kolportage met geluids-
wagen te Drongen en Baarle-Dron-
gen 

3.4.64 : massaie meeting in he t 
Uobt Taa de tcomende gemeente-
voridezlitgea. TeiDoaing van d » 
filmen c VollEsunlebet<«lng > en 
c Federale Mars te Antwerpen ». 

12 4 64 : kolportage met ge-
luidswagen te St. Denijs-Westrem 
en Alsnee 

10.5.64 : kolportage in De Pinte. 
14 6.64 : kolportage in St. 

Amandsberg 
5 7 64 : koipo tage te Merelbeke. 
Deze kolportages staan buiten 

de aktiviteiten ronn de gemeente
verkiezingen die worden uitgestip
peld door de bijzonder? werkgroep. 
In de maanden juli, augustus en 
september luiden wij dan, in sa
menwerking met deze werkgroep, 
het Volksunie-offensief in te Gent 
om hier op gemeentelijk vlak de 
zege van de Vlaams - Nationale 
gedachte af te dwingen. 

Wij zijn ei-van overtuigd dat 
vele nieuwe medewerkers zich 
zullen aansluiten. Meldt U bij G. 
Dekeyser, Onderbergen 57. Gent . 
Sociaal Hulpbetoon - Koffietafel. 

Op zondag 16 februari geeft het 
Vlaams Sociaal Hulpbetoon een 
koffietafel voor de gepensioneer
den en/of invaliden Het feest 
gaat doo' to de bovenzaal van ca
fé « Rome », Kleine Vismarkt 3 
te Gent om 15 uur. 

Grat is tombola en verrassmgen. 
Belangstellenden Kunnen zich 

laten inschrijven oer open brief
kaart , te nchten aan bovenstaand 
adres aiterlijk tegen 8 februari 
(de deelname is gans kosteloos). 

Personen welke zich moeilijk 
kunnen verplaatsen worden thuis 
afgehaald en teruggebi^acht 

Aarzel niet om uw deelneming 
kenbaar te maken. 

OKEGEM 
Vlaams-nationalisten uit de Den

derstreek, zaterdag 4 a p H is een 
datum die u zeker moet vrij hou
den. De Vriendenkring « Priester 
Daens » geeft immers op die dag 
zijn traditioneel dansfeest en dit
maal te Okegem, zaal « Vlaams 
Huis », DoiT). 

Kaar ten : 30 P. Aanvang 19 uur 
30. 

ZOTTEGEM 
Zaterdag 18 april 1964 tweede 

V.U.-bai te Zottegem, zaal Par
king Orkest Clees Five. Een wenk 
voor de andere afdelingen van het 
arrondissement : de datum vri] 
houden! 

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

De Voiksuniesigaar wordt nog 
steeds te koop aangeboden. 

Schuimrubbermatr assen 

met 
Gebreveteerüb 
bedekklngslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 51276D 

Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
TeL 44641 en 44642 

Indien O geen verkoper 
In uw omtrek kent stuiu 
ons een kaartje en we 
senden D bet adres van 
de dichtst biiffelegen 
verkoper Star Zele. 

West-Vlaanderen rekent op a l 
onze vrienden om de kas te hel
pen spijzigen. 

Bestellingen worden Ingewacht 
op volgende adressen : 

Provinciaal Sekretariaat , Pieter 
Bortie ' laan 27, Gistel. 

De- Cock Rene, Kerkstraat 3, 
Wondelgem 

Bestellingen van minder dan 
1000 stuks i F. 

Bestellingen van minstens 1000 
stuks 3,25 F. 

BLANKENBEBGE 

Het avondfeest van de afd. Blan
kenberge wordt verdaagd tot za/-
terdag 11 april a.s.; op die da tum 
geven alle bewuste Vlamtogen van 
de kust eikaar afspraak in de zaal 
« Thal ia » te Blankenberge. 

DIKSMUIDE 
Zondag 9 februaffl : Werken en 

Vladslo (afd. Ichtegem en Diks-
muide). 

Zondag 16 februari : n c^ vrij. 
Zondag 23 februari ; Houthulst 

(voor gans het arrondissement) . 
Verzamelen om 9 uur aan de 

kerk te Houthulst. De afdelingen 
die niet over vervoer beschikken 
moeten zich in verbmding stellen 
met Leo Devreese, Diksmuide (tel. 
051.50749) voor dinsdag 18 febr. 
legem - Kapelle, Egem - Schulf-
ferskapelle. 

NIEÜWPOORT 

Breughelfeest. 
Op zaterdag 8 februari a.s om 

19 uur 30 in de zaal s De Bei
aard », Markt, NieHwpoofft : twee
de Breughelfeest mgericht door 
de VI. Vriendenkring. 

Een smuipart i j een reuzekwls en 
gezellige dansen zullen bijdragen 
tot een aangename avond. 

mschnjvmgen voor 3 februari in 
het gastof <r De Beiaard » ofwel 
bij : 

H. Huyghebaert, Koning Ridder-
dijk 19. Westende. 

P . Laplasse, Polderstraat 91, 
Oostdulnkerke. 

L. Mertens. Canadalaan 9, 
Nieuwpoort. 

Deelname in de kosten : 50 P. 
Iedereen hartelijk welkom I 

MEULEBEKE-TIELX 

De Vlaamse Vriendenkring Meu-
lebeke - Tielt geeft op 29 februari 
1964 zijn Jaarlijks halfvastenbal 
in de zaal s Relais », Bmigse-
steenweg. Meulebeke Aanvang om 
20 utir 30. U ook komt stelhg ge
meten van de kamavaleske sfeer 
en de meeslepende dansmuziek 
van het orkest Paul Rutger. De 
l idkaar t 1964 van de kring — kost
prijs 40 F — geldt als toegangs
bewijs. 

Geschenken voor de tombola 
worden met dank aanvaard op he t 
sekretariaat : Gents t raat 40, als
mede bij Mik) Vanseveren, Hertje 
Santensweg 5, Meulebeke. 

ROESELARE-TIELT 

Frogramma der Kolportages. 
9 februari : Mooislede, Wielsbe-

ke, Aarsele-Kanegem. 
15 februari : Rumbeke. 
23 februari : Westrozebeke, Rca-

TOBHOÜT 

Het aar. bestuur besliste op 3 
Januari U. om vanaf 15 maar t a.s. 
in het kanton Torhout een uitge
breide propaganda - kampagne te 
voeren Worden voorzien ; kolpor
tages, meetings op openbare plei
nen, verspreidmg van een speoiaaa 
pamflet. Wie geldeUjk of metter
daad tot deze aktiviteiten wil bij
dragen, kan zich melden bij het 
ar r . bestuur of bij de kantonnale 
gevolmachtigde : dh i J . Roelof, 
Veldstr. 53. Assebroek. 

OVERLIJDEN 
Te St. Jans-Molenbeek overleed 

schielijk in de leeftijd van 69 
Jaar op 28 Januari Jl. de heer Ro
bert Schietse, echtgenoot van 
Mevr. A. Van der Spiegel. 

Aan de geachte familie bieden 
we onze gevoelens van christe
lijke deelneming. 

De fapiilie Muller te Aalst 
dankt langs deze weg voor d» 
overtaJrijke blijken van medege
voel die haa r werden betoond n a 
he t plotse afsterven van de heer 
Aartbur Muller, 
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ANTWERPEN 
Filmsektie. 

Vanaf i februari zuUen de film
avonden iiernomen worden. 

Afspraak met Dtir. Launks 
P rans Offe randesfaa t 68. Ant
werpen. 

Nieuwe films : Mars op Ant
werpen, autokai-avnc»! '̂•̂ \£«i{. Oos
tende, enz. 

Massaal Lenteoffensief 1964. 
Onder het motto « Wij hame
ren verder ». 

Van 19 tot en met 24 april. 

Oproep aan alle leden, handelaars 
en simpatisanten. 

Op 24 april 1964 wordt door de 
Volksunie ar r Antwerpen, m het 
kader van een massaal lente-of
fensief, een groots bal ingericht 
in de zaal « Palladium ». 

Tijdens dit bal zal de trekking 
plaats hebben van een reuze-tom
bola ten voordele van het boeten-
fonds voor de 17 te«rkladders! 

Wie van ü helpt het arrondisse-
mentsbestuur aan vele en mooie 
prijzen? 

WiJ Komen ter plaatse de prij
zen afhalen nada t U ons schrifte
lijk of telefonisch verwittigd hebt. 
Adies : Volksunie - sekre tanaat . 
Grote steenweg 165, Berchem. Tel. 
19.92.06. 

Aan de milde schenkers reeds 
van harte dankl 
PubUciteit. 

Tijdens de week van 19 tot 24 
april 1964 wordt door het ar r . be
stuur een volledig programma
boekje uitgegeven. 

Wie graag een aankondiging 
plaatst, zal zich m verbindmg 

BECO 
Tel «:i .V!04:r - «:»<J/UW.:?': 

Aanbevolen 
Huizen 
Tot 40% KORTING 

Hulsh App Radlo-TV-
Bandopnemers... 

37 92.57 ELAGRO SS-ï-i-GS 
De Damhouderstr. 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Dellflex • Taplflex 
enz Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Scüut-
str 18 Deurne - T. 36.13.12 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze Kriek 

goede spijzen vindt ü In 
afspanning 

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

Voor al nw Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladbandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

o V laams Huis» Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen 
ElisabethL 105 T. 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant > 
in bet Vlaams Huls 

o PETER BENOIT » 
Frankrijklel ^ Antwerpen 

Voor uw modern interieur: 
EURO.DOMl 

Kruldtulniaan 6. Brussel 
met Geschenken-kelder 

De beste Zw uurwerken 
met wereldwaarborg. bl] 
meester-uurwerkmaker 

S L A E I S 
A. Dewlnterstr 11 Ouderg. 
t. 72 45 43 - terminus tr 35 
10% korting leden ,V.U. 

stellen met het sekretariaat. Tel. 
39.92.06. 

Prijzen : volledig blad 500 P, 
1/2 bl. 275 F, 1/3 bl. 180 F, 1/4 
bl. 150 F -f 6 % taks. 

DEtJRNE 
Vergadering. 

Op maandag 17 februari 1964 
om 20 uur 30 gaat onze maande
lijkse vergadering door m het lo
kaal « Plaza », hoek Gallifortlei 
en De Montereystraat te Deurne 
(C) (over cinema Plaza). 

Wij doen een oproep tot al on
ze simpatisanten om deze vergade
r ing bij te wonen. 
Microinstallatie. 

Onze afdeling zal koi-telings 
overgaan tot de aankoop van een 
microinstallatie. Deze zal ons bij 
de volgende verkiezingen goede 
diensten bewijzen. Er zal in de 
toekomst ook regelmatig gekolpor-
teerd worden met een radiowagen. 
Medewerkers. 

Personen die bereid zijn mede 
te werken aan de verdere uitbouw 
van onze afdeling kunnen h u n 
n a a m opgeven aan het sekreta
r iaa t : Verstrepen, Gen Sllnge-
neyerlaan 117 te Dem-ne (C). 
Kolportage. 

Onze volgende kolportage zal 
doorgaan op 16 februari 1964. 

Verzameling om 10 uur op hoek 
Herentalsebaaa en Miio-o-^nberg-
lei. 

HOBOKEN 
Een worstenbroodavond, opgevro

lijkt met allerhande vermakelijk
heden zal vermoedelijk doorgaan 
op 7 maart . 

Dr. Bormsherdenking op 12 
apri l : : de afdeling verleent haa r 
medewerkmg wat op volgende 
vergaderingen zal toegelicht wor
den. 

Van nu af reeds vestigen wij de 
aandacht van onze leden en sim-
patizanten op « De Week van de 
Volksunie » In he t arrondisse
ment Antwerpen van 19 tot 24 
april en drukken er op. deze avon
den vrij te houden 

Voor zover de afdelingsakUvllei-
ten voor de komende maanden, 
doch daarbij blijft het niet. Daar
om doen we een warme oproep 
aan al de leden en slmpatizanten 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beleren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags en 
's avonds beste keuken 
niet duur. 

• 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder Ingericht voor 
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. 
Zfiipn voor vergaderingen 
enz.. 
Var au at tierman Segers. 
inde oaa.' van .vdonopoi 
Gent aan de taokraan. 
* 

OüRT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven 

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

. V L ^ * 

Niet vergeten • weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 

hun medewerking en steim te ver
lenen aan de enige partij die de 
rechten van het Vlaamse volk ver
dedigt. 

KESSEL 

Zaterdag 8 februari te 19 uur 
In de zaal Alcazar ; a Hanenfees-
ten » van de afdeling Kessel. Aan 
de spotprijs van 45 F wordt volgend 
menu opgediend : Waalse hanen, 
Vlaamse tr i t ten en appelmoes, 
overgoten met Belgisch bier. Kes-
sels gebaii. Echt f ede alistisch! 
Daarna muziek en gezelligheid. 
Ook met-eters worden hierop uit
genodigd. 

Inschrijven : Devos, Nijlen-
steenweg 90. tel. 701250. 

Uiterlijk 5 februari. 

TtfRNHOUT 
Najaarswerf tochten. 

Tijdens de laatste maanden van 
1963 ging de zuidelijke ploeg 
twaalf maal de baan op. Juul, 
Theo en Jo wai-en er t ienmaal bij 
en kapen daarom de getrouwheids
premie weg. 

Geen wonder dat zij ook de lei
ding nemen m de algemene rang
schikking der verkochte nummers. 
Juul verkocht er zelfs 190 op tien 
tochten : in de « stiUe Kempen » 
— de grote centra moeten nog vol
gen — is dat een hele prestat ie! 

I n totaal werden 1281 nummers 
aan de m a n gebracht, of een ge
middelde van ruim honderd per 
tocht. Het aantal deelnemers 
schommelde hierbij tussen 6 en 13, 
met een gemiddelde tussen acht 
en negen. 

Voorjaarswerf tochten. 
2 febi-uari : Moi-Centnun (beide 

ploegen samen) . 
9 februari : Mol, buitenparo

chies 
16 februari : Turnhout (beide 

ploegen, mogelijk versterkt) . 
23 februari: Vorselaar - Bouwel. 
1 maar t : Geel-centrum (beide 

ploegen samen) . 
8 m a a r t : Geel, buitenparochies. 
15 maar t : Herentals (beide 

ploegen samen) . 
22 maar t : Tielen - Wechelder-

zande. 
5 april : Westmeerbeek - Zoer-

leparwijs. 
12 april : St. Jozef en Achter-

Olen. 
1 april : Veerle en Eindhout. 
3 mei : Turnhout (beide ploe

gen). 

En uit het Noorden. 
Nu we op het pun t s taan te 

s tar ten met onze tweede reeks 
kolportages, is het interessant een 
klein overzicht te geven van onze 
prestaties m de eerste ronde. 

We gingen 10 maal op stap, we 
verkochten m he t totaal 687 num
mers, of een afgerond gemiddelde 
van 69 per keer. 

We bezochten 13 gemeenten, 18 
propagandisten namen deel aan 
één of meerdere propagandatoch-
ten. 

De vijf meest aktieve propagan
disten waren : 

Mieke, die een totaal van 154 
nummers verkocht. 

Roger, die reeds een heel stuk 
achterbleef met 107 nummers. 

Paul, die met 96 bijna aan de 
honderd geraakte. 

Bert. die in 5 maal de 77 num
mers haalde. 

Jef V. die in hetzelfde aanta l 
r i t ten de 70 oereikte. 

Een grote proficiat aan hoger-
genoemde dapperen en nog eens 
hartelijk dank aan de 13 anderen 
die zich niet zo vaak konden vrij 

REIZIGER voor BRABANT 

gevraagd - Moet tweetalig 
zijn - Buitengewone hoge 
verdiensten voor harde 
werker - Vertegenwoordi
ging van wereldmerken' -
Geheimhouding verzekerd 
- Schrijf kantoor blad. on
der letters RvB. 

yéfkm^-mv doi^olm.-4öGLi.. 

maken, doch die evenzeer het 
hunne hebben bijgedragen tot het 
wellukken van onze propaganda-
tochten. 

B R A B A N T 

ANDEBLECHT 
Vlaams volksbal op zaterdag 7 

m a a n 1964. Zaal St. Anna 
Orkest : het Brussels amuse

mentsorkest Peter Philips. 
Deelname In de onkosten : 

slechts 25 P. 

BKUSSEL 

Xe onthouden data. 
Zaterdag 8 februari te 20 um

in de zaai « Witte Leeuw ». Markt 
te Vilvoorde • jaarlijk arrondis
sementeel bal met Peter Philips. 

Zondag 23 februari ; provincial 
Ie kaderdag te Dworp 
Werftochten met verkoop van ons 
blad. 

Het voorlopig progiamma is 
vastgesteld als volgt : 

9 februari : Sterrebeefc. 
8 maar t ; Nederokkerzeel. 
22 maa'-t : Zaventem 
5 april : Bever en St-Pieters-

kapelle (op speciaal verzoek). 
19 april • Heme. 
3 mei • Lembeek (Kalle» 
17 mei : Beert en Bogaarden. 
In geval van werkelijk slecht 

wedej of gevaat op de wegen 
wordt de werftocht automatisch 
afgelast. Bij twijfel kan men de 
dag zeil nog bellen te 8 uur 15 
op nummer 15.51.75. 

De zondagen, waarop geen werf
tochten voorzien worden voor de 
arrondissementele ploeg, zijn 
voorbehouden voor de ploegen uit 
de kantons Asse en Wolvertem 
die onder de leiding s taan van de 
bestuiu-sleden L. De Smedt en M. 
Praet. 

MOLENBEEK 

Vrijdag 14 februari te 20 uur m 
de zaal « Chevalier Marin », Ge
meenteplein te Molenbeek, spre
ken volksvertegenwoo'diger D. De 
Conmck en J. De Eerlanger, ge
volmachtigde van het Kanton Mo
lenbeek. 

Na de suksesvoUe volksvergade
ring van 17 januar i te Anderlecht 
wordt dit een belangrijke volks
vergadering vooir Noord-Oost 
Brussel. 

LEUVEN 

Na de succesrijke avond met Mr. 
D. Deconinck die ons op klare wij
ze het hoe ©n het waarom van de 
grondwetsherziening uiteenzette, 
heeft het VJ' .S. he t genoegen 
reeds een volgende knal-svond te 
kunnen aankondigen. 

Onze volgende vergadering gaa t 
door in « Huize Erasmus », Vaart-
s t raa t 72, op woensdag 19 februari 
1964 om 20 uur stipt (!). 

Als eminente sprekers hebben 
we de heer Arthur De Bfuyne (au
teur van o.a. « De Boerenkrijg », 
« De Guldensporenslag », « Joris 
Van Severen, Droom en Daad »; 
medewerker aan o.a. « 't Pallieter-
ke », « Het Pennoen » e.a.). Hij 
zal ons handelen over 8 Onze na
tionale strijd ». 

Als tweede spreker komt de heer 
Staf Verrept, lid van het VAKBT, 
handelen ovei « Aktuele Vlaamse 
problemen » 

Als derde s p e k e r zouden we het 
publiek zelf willen aankondigen, 
want het krijgt ruimschoots de 
kans vragen te stellen aan de bei
de sprekers. 

Ongetwijfeld een avond om niet 
Ce missen en leerrijk voor Leuve
naars en studenten. Allen daar
heen. 

P.S — Denk nog even aan on
ze (treurige» financiële toestand 
en schrijf vlug iets over op onze 
bankekenmg : Kredietbank 700 
(13)20283. 

D"'^k bil voorbaatt. 

SCHAARBEEK 
Jaarlijks gezellig samenzijn. 

Dit gezellig samenzijn, zoals 
steeds bestaande uit een tombola, 
waaraan ieder aanwezige gratis 
kan deelnemen en uit het optre
den van een gekende humorist — 
dit jaar zal dat Jef Burm zijn — 
valt niet zoals eerst aangekondigd 
op 4 april, maa- op zaterdag 11 
april. 

Het zal een onvergetelijke avond 
worden, aangeboden aan al de le
den van de afdeling S c h a a r b e k en 
aan de talrijke vrienden uit het 
Brusselse. 

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

GENT 

Onze kolportage in de wijken 
St. Macharius en St. Antonius, als 
mzet van de werkmg 1964, is .een 
volledig succes geworden. Met 18 
kolporteurs en geluidswagen heb-
ben wij die twee specifieke ar» 
beiderswijken bewerkt. Wij geno
ten overal zeer veel simpatie en 
het resultaat bleef niet uit : 128 
nummers. Wij geloven dat nog 
Velen onze kolportageploeg zullen 
komen vervoegen zodat wij de 
V.U.-werking in Gent en omstre
ken zo groots mogelijk kunnen 
doorvoeren. 
Volgende kolportage. 

Het bestuur van de Volksunie-
Gent r icht een warme oproep tot 
alle sympatisanten om deel te ne
men aan de kolportage die door
gaat op 15.3.1964 te Drongen en 
Baarle-Drongen. I n het licht van 
de komende verkiezmgen moeten 
wij de volledige doorbraak van de 
V.U. in de randgemeenten van 
Gent bewerkstelligen Allen op 
post dus om 9 uur aan de Roeland 
op zondag 15.3.1964. 

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

WINGENE-TIELT 
Eten bom — niet een aoodgewo-

ne Nak-bom — rrmar een bom vol 
geestdrift, een bom in een bosn-
volle zaal, zal ontploffen m de 
zaai « Onder de Toren » te Schui-
ferskapelle, op zaterdag 15 februa
ri tijdens het avondfeest van de 
Vlaamse Vriendenkring dat 0 
wordt aanbevolen door dr Vande-
walle te Tielt, architekt Vroman 
te Wingene. Mr Decavele uit A«r-
sele en vele anderen die &e aJle 
zullen aanwezig zijn. Inkom 35 P . 

ZOEKERTJ 
Twee winkel juf fr. geviaagd te 

Sint Idesbald-Koksijde, liefst een 
weinig franssprek. Eventueel 
slaapgelegenheid. Schrijven kan
toor blad of Strandlaan 281 met 
verl. loon. 

_ _ _ ^ 8 

Piano, goede studiepiano, per ok-
kasie te koop, spotprijs. Constitu
tiestraat 22 Antwei-pen. 

9 

Vakkundig tekenaar (publicitelt-
dekoratie-iUustratie van boeken en 
derg.) zoekt werk. Schrijven kan
toor blad 

10 

Over te nemen Vlaams café te 
Antwerpen. "Fel. 03-33 12 61. 

U 

Vlaamse firma uit het Brusselse 
zoekt autovoerder voor afleveren 
ten huize bij partikulieren Schrij
ven kantoor blad. 

12 
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JN^ |AAR het heet zou het par t i j -
enoverleg van dinsdag jl. in zake kulturele au
tonomie geleid hebben tot een overeenkomst. Er 
zou geen Brussels kultuurinstituut komen maar 
een soort gemengde commissie van leden uit de 
Vlaamse en Waalse kultuurraad. 

f OCH schijnt er een haartje in 
de boter te zijn gevallen : spijts de optimistische 
berichtgeving naar buiten zou de stemming niet 
bijster goed zijn en bestaat er ernstige vrees dat 
men nooit tot een gezamenlijk akkoord komt, 
wanneer men de zaken in concreto moet gaan 
zien. 

grondwet van 1830, de Nederlandse van 1913-15 
en daar nog enkele korrektieven van eigen vin
ding aan toe te voegen. 

er jonge gezichten 
De Wmter. 

E-(EN zesde dag werd besteed 
aan de lezing van het geheel. De basislijn bleef 
behouden doorheen de verdere besprekmgen m 
het nationaal kongres. Toen de demokratische 
en populaire Depotter, voorzitter van het voor
lopig bewind, voor het eerst kennis kreeg van 
het ontwerp, was hij diep verrast door de bur
gerlijke wending van de revolutie en riep uit : 
« Het was de moeite niet zoveel bloed te vergie
ten voor zo weinig zaaks ». 

DE GRONDWETGEVER 
VAN 1830 - 31 EN 
DIE VAN NU 

/ \ L S men het maandenlang ge-
sjacher aanschouwt, eerst van de commissie tot 
voorbereiding van de grondwetsherziening en nu 
Van het partijenoverleg, kunnen we aan de ver
leiding met weerstaan om eens te vergelijken 
met 1830. 

Onze grondwet heeft de naam van zeer 
pragmatisch te zijn, zeer beknopt, bh]vend bij 
het wezenlijke : bijna een schoolvoorbeeld van 
een handige liberale grondwet. 

Nochtans werd ze door de voorbereidende 
commissie ineengestoken op vijf dagen tijds : 
één dag om te kiezen tussen koningdom en re
publiek, één dag om te bepalen of men een erfe
lijke of gekozen senaat wilde en tenslotte nog 
drie dagen om te grasduinen in de Franse 

De revolutie van 1830 bracht inderdaad een 
beperkte burgerij aan het bewind, maar ze was 
dynamisch en had het besef dat de 19e eeuw 
haar toebehoorde. Dat weerspiegelt zich ook m 
de leeftijd van haar promotoren. De voorzitter 
van de grondwetscommissie van 1830, de Ger-
lache was 47 jaar, de sekretans die een zeer 
groot aandeel had in de zaken, Nothomb, was 
25 jaar ! Delvaux was er 29 ! 

In het nationaal kongres waren de meesten 
beneden de veertig jaar. Wat een verschil met 
de ouderdom van thans : de voorbereidende 
commissie van thans is een werkelijke raad van 
ouderlingen en grijsaards, waaronder Lefèvre 
met zijn 50 jaar als een piepjong mannetje 
voorkomt. Hetzelfde geldt bij het partijenover-
leg. Alleen van Brusselse zijde, waar de grond
wetsherziening nog een perspektief opent, zijn 

Vanden Boeynants, Gilson, 

AARAAN men zich mag ver
wachten ? Ja, dat is de grote vraag die open 
blijft. Alleszins niet aan een kreatief werk ! 

Dat al het voorbereidend werk op jaloerse 
wijze wordt voorbehouden aan een kleine groep 
vertrouwelingen uit een zorgvuldig gekozen par
tijoligarchie is weinig bemoedigend en laat niet 
veel goeds voorspellen, tenzij dan in de zin van 
een bevestiging van het verfransend Brussels 
centralisme. 

Daarom is het dat wij ons met alle macht 
tegen dat komplot moeten verzetten. Indien 
men de voorgenomen opkalfatering van de 
unitaire staat volgens een paritair korrektief 
kan verhinderen, dan ligt de weg open voor een 
nieuw pakt op federale grondslag en voor een 
werkelijke verjongingskuur van het land op 
velerlei gebied, te vergelijken met het aggiorna-
mento in de kerk. 

D I AARVOOR is het nodig met 
een verbreed Vlaams front naar de verkiezingen 
te gaan waarin de Volksunie niet alleen haar 
normale vooruitgang oogst, maar ook de volle 
vruchten kan plukken van het dynamische 
Vlaamse verzet zoals het losgeslagen werd door 
de drie grote marsen op Brussel en Antwerpen. 

Tegelijk moet men er in slagen, de jongere 
socialistische bevolkingsgroep voor die verjon
gingsoperatie te winnen. Dit kan slechts indien 
zij overtuigd kunnen geraken van onze sociale 
gerichtheid en oprechte bedoelingen ter zake : 
sociaal niet als lokmiddel maar om zijn eigen 

door TH^.VcS^MiHcA 

inhoud die ook op onze Vlaamse houding te
rugslaat. 

Als we dat kunnen bereiken, dan kunnen 
we een beslissende Vlaamse frontvorming op
stellen waardoor de Belgische politiek een nieu
we richting wordt ingedreven. En dat is belang
rijk ! 

ZONDAG AAN ZONDAG, WINTER EN ZOMER. 

JAAR-IN JAAR-UIT GAAN ONZE PROPAGANDISTEN 

DE BAAN OP OM ONS BLAD TE KOLPORTEREN. IN 

DE LOOP DER JAREN HEBBEN ZIJ REEDS MEER 

DAN EEN MILJOEN BLADEN AAN DE MAN GE

BRACHT, ZIJ ZIJN DE SPITS VAN ONZE PROPA

GANDA, DE STOOTTROEP VAN ONS WEEKBLAD. 

EN WAT DOET GIJ? 
Nochtans is ook u w hu lp en s t eun voor ons onontbeer 
lijk. Gij die abonnen t zijt : geeft gij het blad soms 
door aan een bekende of s tuu r t ge het aan een goed
gezinde ? Gij die p ropagandis t zijt in een onzer afde
l ingen : maak t gij van iedere gelegenheid gebruik o m 
een kand idaa t -abonnen t a a n te k l ampen ? Gij die 
kaderl id zijt van de Volksun ie : waak t gij er over da t 
in u w afdeling of omgeving de huisbezoeken in een 
nooit-af latende s t room worden voor tgezet ? 

HET KLEINE WERK VAN VELEN MAAKT DE CROTE 
TAAK DER V.U. LICHTER. UW LAND EN VOLK HEB
BEN RECHT OP UW GEESTDRIFT EN WERKKRACHT* 


