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VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS

V.U.-BRABANT

Op 23 februari houdt de V.U.-Brabant haar
kaderdag in het 's Gra\enhof te Dworp.
Op het programma : \cin 10 tot 12 u - Federalisme en grondwetsherziening; Vernederlandsing \an het bedriifsleven. Van 12 lot
14 u - dezamenhik middagmaal. Van 14 tot
16 u 30 - Algemene propaganda en specifieke
verkiezingspropaganda ; Abonnementen- en
^ledenwerving ; struktuur der partij ; Geineenteraadsverkie/ingen , Huidige stand in de twee
arrondissementen. Van 16 u 30 tot 17 u - Slotvergadering.
De V.U.-Brabant rekent op de aanwezigheid
van alle kaderleden op deze belangrijke kaderdag die de inzet vormt van een beslissend
strijdjaar.

AAN DE RONDE TAFEL DER GRONDWETSHERZIENING i
VOOR EEN NIEUWE

VERDER

LANDBOUWPOLITIEK
biz.

3

De Rondetafelkonferentie voor de
I

I

grondwetsherziening,

die

iedere

dinsdag vergadert, heeft zich deze
week

onder

Vanaudenhove
houden

voorzitterschap
opnieuw

met de kwestie

van

beziggevan

de

kufturele autonomie. W a t over de
besprekingen naar buiten doordrong,
is eens e meer weinig hoopgevend
voor de Vlamingen en bewijst, w e l k
misselijk boerenbedrog de traditionele partijen voorhebben met gans
deze rondetafel-konferentie.

Voorzitter Vanaudenhove legde
na de vergadering van verleden
dinsdag een hoogst merkwaardige
en belangrijke verklaring af, waarin het o m heette: « De standpunten binnen een en dezelfde groep
verschillen dikwijls
De diskussie
heeft met meer zozeer per groep
plaats en dat maakt de debatten
Interessanter ».
Dat deze verklaring van V a n audenhove niet alleen door ons op
haar volle politieke betekenis wordt
geschat, bewijst o.m. het feit dat
c Het Volk » van verleden woensdag t i t e l d e : « Standpunten verschillen binnen een en dezelfde groep ».
M e n is het er dus wel over eens,
dat het t o t uiting komen van de
verschfllen binnen eenzelfde groep te beschouwen is als hét feit van de week.
Hoe manifesteren zich nu deze verschuilen ? De zogenaamde «ideologische m i n derheden » houden het met mekaar. Konkreet betekent zulks, dat de Waalse C.V.P.ers en de Vlaamse socialisten een gemeenschappelijk belang hebben: zoveel mogelijk
unitarisme redden, zo weinig mogelijk toegeven aan een tendenz van decentralisatie.
Voor de B S P.-afvaardiging op de rondetafel-konferentie is dat geen probleem : de
sterke partij tucht en de lijn die getrokken
w e r d op het jongste partijkongres waarborgen het monolitisch optreden van de groep,
w a t in concreto betekent dat de Vlaamse
B.S.P.-ers eens te meer de gevangenen zijn
van hun Waalse partijgenoten. Dat is niets
nieuws en de Vlaamse socialisten schikken
zich daar gemakkelijk en graag in.
Bij de C.V.P. is de toestand anders. Daar
tekent zich steeds duidelijker de volstrekte
« minorizering » en isolatie van de Vlaamse
C.V.P.-ers af. Zoals w i j het voorspelden,
blijken zij hopeloos alleen te staan en hun
w i l t o t verzet — voor zover die bij allen
aanwezig is ! — zal nooit volstaan om die
handicap te overwinnen.
Deze ontwikkeling verrast ons niet W e
hebben herhaaldelijk gezegd dat de Vlaamse
C.V.P. het gevecht diende te leveren, daar
waar zulks met kans op succes kon geschieden:
binnen de eigen partij, op het eigen
partijkongres waar de Vlaamse vleugel de

gneerderheid achter zich hee^t.

De Vlaamse C.V.P.-ers zijn er echter
steeds voor teruggeschrikt, binnen de partij
en op hun kongressen het been eens en voor
goed stijf te houden. Op het jongste C V.P.kongres hebben zij vrede genomen met een
tekst die op zichzelf reeds een stap achteruit was t.o.v. het kongres te Oostende; daarnaast lieten zij zich paaien met enkele vage
beloften die zij voor vaste munt verder doorgaven aan hun kiezers en volgelingen.
W a t b l i j f t daarvan over? De C.V.P. had
zich op haar jongste kongres plechtig en
nadrukkelijk er toe verbonden, dat de partijafvaardiging op de rondetafel-konferentie
gesloten en eensgezind een gemeenschappelijk standpunt zou verdedigen De Vlaamse
C.V.P.-pers heeft deze verbintenis herhaaldelijk geciteerd om te beweren dat een
tweede Hertoginnedal onmogelijk is, daar
de Vlaamse C V P.-ers thans kunnen rekenen op de steun van hun Waalse partijgenoten.
Vervlogen de beloften, vergeten de verbintenissen, gesmolten de illuzie's als
sneeuw voor de zon. Gesmolten ook als
sneeuw voor de zon het vertrouwen van de
allerlaatsten die — na zoveel lessen en
ontgoochelingen — toch nog eens hun voorwaardelijke hoop hadden gesteld in de
Vlaamse C V P.

TAALKOHHSSIE
De Kamerfraktie van de Volksunie heeft nogmaals de toestand
onderzocht die voortvloeit uit het stelselmatig verdagen van de
aanstelling der leden van de Vaste Kommissie voor taaltoezicht,
spijt herhaaldelijk aandringen.
Overwegend dat deze kommissie een essentieel instrument is
voor de toepassing van de taalwetgeving en dat de ministers zich
verschuilen achter het argument deze kommissie te moeten
raadplegen om de taalwet niet toe te passen;
vaststellend dat de wet meer dan zes maanden geleden in het
Staatsblad gepubliceerd werd doch dat de heer Gilson, minister
van binnenlandse zaken, in gebreke blijft de uitvoeringsbesluiten, ojn, in verband met het statuut van voormelde kommissie
uit te vaardigen;
dat de Voorzitter van de Kamer, op verzoek van de Kamer, tevergeefs aangedrongen heeft bij de minister en deze zijn beloften niet houdt;
stelt vast dat deze houding schril afsteekt tegen de spoed waarmee voor andere wetten de uitvoeringsbesluiten getroffen worden en ziet in deze houding van de minister een nieuwe blijk
van moedwil en een poging om de toepassing- van de nieuwe
taalwetgeving in de bepalingen die voor de Vlamingen van belang zijn te vertragen;
protesteert met kracht tegen deze handelwijze en zal niet nalaten de minister ter gelegenheid van de bespicking van zijn begroting ter verantwoording te roepen;

Het boerenbedrog steekt immers de ogen
uit ! En de kwalijke oneindigheid van het
unitair partijsisteem beukt tegen de t r o m melvliezen zelfs van de meest hardhorigen.

hoopt dat de Vlaamse mandatarissen zullen weigeren de begrottng goed te stemmen en hun vertrouwen te schenken aan de

dr E. Van Usefrputten

Brussel, S lebruan ld64.

;erantwoordenjke minister.
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ZANGFEEST IN MEI

KG&ESGHOOLSTRIJD

VITaarde redaktie,

Waaide strijdgenoten,

Zoals reeds vroeger werd aangekondigd. Zal het 27ste Vlaams Nationaal Zangfeest plaats hebben
Op zondag 24 mei 1964, m het
Sportpaleis te Antwerpen Dit resoluut buiten de jaarlijkse verlofperiode plaatsen van het zangfeest zal zo mogehjk een nog grotere belangstelling meebrengen
voor deze Vlaamse volkskultuurmanlfestatie.

Op blz 8 van het nummer van
vorige week (« Uit de Archieven
der V'aamse Beweging » — « 75
Jaar Ons Leven ») wordt even gehandeld over de strijd voor een
Vlaamse Hogescnool
Ik meen, deze episode nuttig te
kunnen aanvullen door te verwijzen naar het uitzonderlijk belang
van de onthulling van het monument van Berten Rod°nbach m
1909 te Roeselare voor de veideie
ontwikkeling van de Hogeschoolstrijd.
Het is daar toch dat — precies
door de studenten — besloten
werd tot de inzet voor deze strijd
en tot de aktie voor het verzamelen van 50 000 handtekeningen
Peisoonlijk heb ik daar mijn
handtekening onder het manifest
gezet
Een jaar latei weid dan ingevolge het Nederlands Taal- en Letterkundig Kongxes te Antwerpen,
een nieuwe formule aangenomen
(de vervlaamsing van de Gentse
Hogeschool) en werd tevens besloten om 100 000 handtekeningen
m te zamelen Het was Hipoliet
Meert die de ziel werd van deze
aktie; men mag echter m i niet
voorbijgaan aan het feit dat de
eerste stoot uit de studentenbeweging kwam

Ook aan het liederenprogi^amma is het te merken dat dit zangfeest tn volle lente valt.
Na een majestueus-hartstochteHjk « Gebed voor het Vaderland »
(Perenmns), waarmee het zangfeest geopend wordt, komen onder
de titel ; Laat ons nu ai verblijden, 't is mei in Vlaandeiland
een reeks mooie oude volksliederen « De Wmter is vei gangen »
— « Komt vrienden m de ronde »
— « Vier weverkens » — Het loze
vissertje » — « Wel Anne-Maneken » — «Al die willen te kapren
varen ».
Het vlerstemmlg-gemengd zang
feestkoor zmgt dan : « Laat ont
nu al verb'ijden » (Jan Belle) —
c Altijd so moet ie treuren » (Ser
vaes van der Meulen) — « AI had
den wij 45 bedden » (de Latre)
waarna m studentikoze en volkse
trant de lentevreugde weer hoog
tij viert in : « Die studentenjar c
gaan verbij » (Hullebroeck) —
c De Gilde viert » (Hullebroeck)
— « Blljheidslied » (Mestdag) —
« Beiaardlied » (Benoit) — het
wijdingsvolle • « Lieve Vrouwe
van ons land » (Meulemans) zo
passend in de meimaand, bes'uit
dan het eerste deel.
Dat de zangfeesten in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd een met te
ontkennen rol gespeeld hebben en
nog spyelen, blijft ook nu nog een
waarheid Wars van alle romantis
me, maar met de verbeten wü m
het België van morgen de plaats
te veroveren die ons demokiatisch
toekomt zullen de 25 000 aanwezigen hun liefde tot land en volk
uitzingen in :
« Vlaanderen » (Veremans) —
« Vlaanderen dag en nacht » (Van
Duvse) — « Het Be'eg van Bergen op Zoom » (oud lied) —
« Jeugd m 't gelid » (Pee) —
« Daglied » (Preud'homme) —
« Het lied der Vlaamse meisjes »
(Hullebroeck) — « Heropstanding»
(Dieltiens) — « Als de winden
vnj » (M Veremans) — « Wij
zijn bereid » (Tmel) — « D»
Blauwvoet » (Hullebroeck)
Het 27ste Vlaams
Nationaal
Zangfeest op zondag 24 mei 1964
gaat ongetwijfeld een nieuw 'succes tegemoet Mooie, veelkleurige
vensteraffiches kunnen nu reeds
aangevraagd worden op het ANZsekretariaat, Otto Veniusstraat 15,
Antwerpen. Tet. (03) 33 02 34

Ik kan dit des te vnjer zeggen
daar ikzelf geen student was, enkel een eenvoudig Antweros trambed ende die juist omwille van
1909 ook m 1910 onmiddellijk be
reid was om het tweede ontwerp
te steunen Ons aibsidsmilieu
heeft ons trouwens toegelaten,
heel wat meer handtek nmgen m
te zamelen dan sommige verdienstelijke sprekers, alhoewel op dat
ogenblik de gewone man — die bijna totaal onverschillig stond tegenover het « hoger onderwijs voor de
rijken » — nog volledig overtuigd
diende te worden.
Cynel Rousseeuw - Antwerpen

PROFICIAT EN NOG WAT
Mijnheren,
Mijn oprechte gelukwensen omdat « De Volksunie », ons weekblad, steeds meer stijl en inhoud
krijgt en dus aan belang wmt
Naar mijn persoonlijke menmg
verschijnen er regelmatig meer en
meer zeer degelijke artikels. Ik
citeer maar voor de vuist • het
Deltaplan, de sociaai-ekonomische
bijdragen van bvb. de heer Slosse. «Even nadenken», van de heer
Cobbaut, kan ik evenzeer volledig
bijtreden Waarheid en rechtvaardigheid zijn, zelfs als ze enkelingen kunnen ontstemmen, nog
steeds de juiste weg en de zekerste

kans op succes Het is verheugend
dat de Volksunie deze problemen
niet uit de weg gaat doch ze moedig behandelt Wat over de "ïouwenarbeid gezegd werd, zijn v>arheden waai op niets af te dingen
valt.
De VU heeft het bij de stemming over de ziekteverzekering
stellig bij het i echte einde gehad.
Zoals de heren Wouteis en Roosens terecht zegden, hebben ze het
goede en het minder goede in geweten afgewogen en dan beslist
« In geweten » hiermee hebben
ze een flinke les gegeven aan de
kleurpartijen De VU. heeft immers bewezen dat ze ook a's oppositiepartij positieve elementen in
het werk van anderen kan waarderen
Degenen die steeds beweren dat
WIJ « Volksunie - af blekers » zijn,
zullen dat niet meer kunnen volhouden en zullen moeten begmnen na te denken.
De artikels op de laatste bladzijde zijn gewoonlijk zeer mhoudnjk Zonder fanatisme en voorin
genomenheid worden de oorzaken
van de opeenvolgende Vlaamse
nederlagen zeer juist naar voor gebracht : het « waarom » van de
PVV. - en B S P . - tegenkanting en van de slappe C V P -houding zullen veler oppervlakkige
mening hebben verdiept En wijzelf kunnen met k aarder en
overtuigender argumenten onze
mening verantwooiden
Met de oproep tot het breed
Vlaams
front
bewijst
de
VU nogmaals de enige oiganizatie te zijn die volks- boven partijbelang weet te stellen.
Tot slot wen.s ik uiting te geven
aan mijn verontwaardiging over
de beschamende wijze waarop onze missionarissen zust rs en Ie
ken te Zaventem ontvangen werden toen ze uit Kwiloe terugkwamen
Op rondreis in Japan moest minister Spaak erkennen dat hij niet
wist dat het werk onzer missionarissen « zo sterk en breed ontwikkeld » was, dat « hun beschavingswerk overal doordringt en vruch
ten draagt » Men zal wel'icht
zeggen dat het werk onzer Vlaamse missionarissen niets te zien
heeft met Vlaamse problematiek
en strijd Maar het is toch een
stuk Vlaanderen, waaraan men
niet kan voorbijgaan
M d B. - Sohoonaarde

KONGRES
Geachte Heren,
Op zondag 22 maart aanstaande zal het zesde federalistisch
kongres van « Het Pennoen o worden gehouden Na de betoging van
10 november 1963 te Antwerpen
die een ware sociale doorbraak

DRINGENDE

OPROEP

Als voorzitter van het Steunkomitee voor degenen
die wegens de teeraktle Oostende zwaar nadeel, boeten en gevangenisstraf opliepen, doe ik een dringende
oproep tot steun. Wat ook onze mening weze over
de opportuniteit van die aktie, wij mogen niet vergeten dat de getroffenen steeds vooraan in de Vlaamse
strijd hebben gestaan en d a t zij in verhouding zoveel
zwaarder werden gestraft dan de bommenfabrikanten
van de groep Stassart.
Velen hebben reeds edelmoedig een bijdrage gestort, waarmee wij een deel der onkosten (zijnde o n geveer 400.000 P) 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 deurwaarder bedreigd.
Stort daarom onmiddellijk uw milde bijdrage op
postcheckrekening 868997 van Bert Raets, St. Mattheusstraat, 45, Borgerhout.
Dr. H. Ballet

voor de Vlaamse Beweging betekende, moet ons zesde kongres
nieuwe bezinning en inzicht brengen m een aantal problemen die
o.i. onafscheide'ijk verbonden zijn
met de Vlaamse strijd Daarom
gaat ons zesde kongres door onder
het motto • « ekonomische demokratie in Vlaanderen ».
Programma • vooizitter van het
kongres Mr A. Roosens, sekretaris Staf Verrept.
10 uur 30 : « waarom ekonomische demokratie in Vlaaiid^ren? »;
door S Lievens redaktielid Het
Pennoen 12 uur 30 : middagmaaL
14 uur : « we'ke ekonomische demokratie m Vlaanderen' »; Dirk
Renard, praeses K V H V . - Gent.
16 uur 15 • « het Waalse federalisme, nu' »; Jacques Yerna. 17
uur 45 : slottoespraak door de
voorzitter Mr. A. Rcosens.

EEN JEUGDMILJOEN
Mijnheren
Thans starten de jeugdbewegingen eens te meer met een grote
aktie m alle Vlaamse gouwen voor
de heropbouw van de IJzertoren
en nu heel speciaal voor de bouw
van het kruis!
Het Jeugdkomitee voor de IJzerbedevaarten, dat de verscheidene
Vlaamse organizaties omvat, heeft
bes'oten op grote schaal stylos te
verkopen met als doel een jeugdmiljoen in te zame en voor de
IJzertoren
Het
Jeugdkomitee
heeft daartoe overal m het Vlaamse land medewerkers nodig, vrijwilligers : jongeren vut' de jeugd-

groeperingen, voortrekkers, kajotters, jonge boeren, jonge middenstanders, studenten!
Het jeugdkomitee richt zich tot
allen die niet bang zijn om zich
te binden, om iets te doen, om zich
last op de hais te halen. Het riöht
zich tot u!
Het Jeugdkomitee vraagt dat U
zoudt medehelpen aan het inzamelen van geld door het verkopen van geel-zwaite stylos : in
uw parochie uw gemeente van
huis tot huis; m uw school, uw
klas, uw werkniidden, op iedere
vergadering of feest in uw streek.
Toen achttien jaar gebeden het
mc«iument de lucht werd ingeblazen dachten velen dat het gedaan
was met Diksmuide en de IJzerbedevaarten Thans is de IJzertoren
reeds 70 meter hoog en de IJzerbedevaarten bloeien even schoon
dan ooit tevoren Jonge Vlaming,
nu we beginnen met de laatste
phase op de bouwwerven, hebben
we U nodig! Kom bij elkaai met
een hart dat brandt van liefde
voor Vlaanderen en doe iets' Goede wil volstaat niet! Toon dienende edelmoedigheid!
Wend U tot het Bedevaartsekretariaat, IJzerdijk 2, KaaskerkeDiksmuide.

De redaktie draafft geen verantwoordelllkneia 70or de mhoud der
gepubliceerde lezersbrteven Ze Dehoudt zlcü het recht van Keuze en
Inkorting voor Ovei de lezersrubriek wordt geen Drlelwisseling
gevoerd

HERMES

STEUNFOISDS

SCHOOL
54 Zuldlaan

Naar aanleiding van de veroordeling van propagandisten te Brugge werd een steunfonds opgericht om
de kosten te dekken Dr Rik Ballet heeft het voorzitterschap van het steunfonds opgenomen Alle bedragen kunnen gestort worden op giro 868997 van
Bert Raets St Matheusstraat 45 Borgerhout
Wi] rekenen erop dat de sohdarltelt In de parti] geen
Ijdel woord is De veroordeelde propagandisten behoren tot de beste werkers van de partil
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De school waar Vlamingen
zlcb thais voelen

Beter en voordeHrer
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DEZE WEEK IN DE KAMER : DR R. VAN LEEMPUTTEN PLEIT VOOR

NIEUW LANDBOUWBELEID
(Toen 'de Eerste-Mjnisfei: op 2 mei 1961 de regeringsverklaring aan de
Kamer voorlegde, kwam daarin ook een paragraaf voor over de landen tuinbouw : « In nauwe samenwerking met de beroepsorganizaties
zal de regering een offensieve landbouwpolitiek volgen om aldus de
land- en tuinbouwers de plaats te verschaffen die hun toekomt in 's
lands bedrijfsleven en in de Europese Gemeenschap. Zij zal tevens instaan voor de valorizatie van de produkten van het vissersbedrijf ».
Bij de bespreking van de begroting van Landbouw deze week in de Kamer onderzocht volksvertegenwoordiger dr R. Van Leemputten, wat
daarvan terecht kwam.
HET MAGERE PERCENTAGE
Op een algemeen totaal van letS"
meer dan 140 miljard kwam de landbouw in 1961 op de gewone begroting
voor met een bedrag van 1,3 miljard,
hetzij minder dan alle andere posten
behalve die voor dotatiën, voor kwade posten en terugbetalingen, voor de
Eerste-Minister en voor de middenstand. De 47 miljoen op de buitengewone begroting kunnen we onvermeld laten : het is niet veel meer
dan een aalmoes. Voor 1962 zijn deze
cijfers, op een totaal van ongeveer
153 miljard, achtereenvolgens 1,5
miljard en 396 miljoen. De stijging
van de post «Landbouw » op de gewone begroting duurt in 1963 voort :
op een algemeen totaal van 165 miljard, krijgt de landbouw 1,7 miljard
op de gewone en 219 miljoen op de
buitengewone begroting der uitgaven.
Wanneer we deze absolute cijfers
even omzetten in percenten, dan
heeft de post « Landbouw » in de totale gewone begroting der uitgaven
voor het jaar 1961 slechts 1,02%, voor
het volgend jaar 1,07% en voor 1963
tenslotte 1.03%.
Wanneer wij vaststellen dat de
toestand voor 1964 niet veranderen
zal — deze maal krijgt de landbouw
op de gewone begroting 1.07% — dan
moeten wij ons geen illuzies meer
maken : van de < dinamische landbouwpolitiek » zal dit jaar evenmin
iets in huis komen als dit tot vandaag, na ongeveer derdig maanden
regeringswerk, het geval geweest is.
Funktioneel gehergroepeerd, krijgen de landbouw en voedselvoorziening in België voor de jaren 1960,
1961 en 1962 respektievelljk 2,2%
2,4% en 2,2% van de totale rijksuitgaven. Voor Nederland zijn deze cijfers respektievelljk 6,6%, 5,2% en 5
%. Dat blijft voor 1962 dus nog altijd
meer dan het dubbele van onze eigen
cijfers!.
E E N VERGELIJKING

De landbouwers hebben dus niet
veel redenen om zich over de politiek
van de regering te verheugen. Dat het
landbouwbeleid van de regering «dynamisch » is, kan wel de mening zijn
van iemand die de problemen van
land- en tuinbouwers pleegt te bekijken vanuit zijn « leef kamer », maar
wie dagelijks in een plattelandsgemeente te midden van de boeren
staat en er mee omgaat, zal er anders
over denken.
Op het stuk van vergelijkende begrotings-studie zouden we daarenboven een zeer bittere vergelijking kunnen maken : het naast elkaar plaatsen van de uitgaven voor de landbouw en voor oorlogs- en rampschade. Iedereen weet wat we bedoelen.
Het beroep van patriot — en dan nog
het liefst van na-oorlogse patriot —
staat in België voorlopig nog altijd
hoger in aanzien dan dit van landbouwer. En niemand zal er ons van
verdenken de slachtoffers van een
wereldoorlog him pensioen te misgunnen Maar meer dan 4 miljard
voor oorlogspensioenen en niet eens

2 miljard voor landbouw, is een wanverhouding !
GEEN ENKELE OPLOSSING
Men weet dat de landbouwsektor in
ons land vooral gekenmerkt is door
een kleine gemiddelde bedrijfsomvang. Dat is ten andere in heel WestEuropa zo. Maar iedereen weet ook
dat dit in grotere mate een Vlaams
dan een Waals verschijnsel is. In

1950 was de gemiddelde bedrij f sgrootte in België, voor de bedrijven van 1
ha. en meer, 6 ha. 84 a. Van de
Vlaamse provincies haalde alleen
West-Vlaanderen een hoger gemiddelde met 8 ha. 24 a. Oost-Vlaanderen
bereikte echter slechts een gemiddelde van 4 ha. 77 a. ! En Namen niet
minder dan 10 ha. 99 a.
Men zou dus kunnen verwachten
dat de politiek van de Minister van
Landbouw erop gericht zal zijn, het
kleine bedrijf leefbaarheid te geven.
Wje daarenboven weet dat in 1958 te
Stresa algemene overeenstemming
werd bereikt om, « gezien de betekenis van de familiale struktuur in de
Europese landbouw en de eenparige
wens tot behoud van dit gezinskarakter», alle middelen In het werk te
stellen < om de ekonomische kapaciteit en het konkurrentievermogen
van de gezinsbedrijven te doen toenemen », kan niets anders verwachten dan dat het gezinsbedrijf door de
regering met de grootste zorg wordt

omgeven. Niets is echter minde»
waar !
Het is de laatste vijftien jaar steedai
moeilijker geworden een klein be-i
drijf renderend te houden. Zelfs heU
socialistisch «Wetsvoorstel van k a derwet voor landbouwomschakeling 4
moest toegeven : < Geen enkel fundamenteel landbouwprobleem werd
er ooit opgelost».
Het zou van socialistische zijde
eerlijker geweest zijn indien er had
gestaan : « Geen enkel fundamenteel
landbouwprobleem hebben wij — nee
zoveel jaren medebewind — ooit opgelost ».
1

NIET-RENDERENDE ARBEID

Van 1950 tot 1960 steeg het na-^
tionaal inkomen met 62,8%; dat vaa
de landbouw echter steeg amper 15,6
%. Men hoeft geen beroeps-ekonomist te zijn om in te zien, waar 15,5
% het nationaal gemiddelde is, hoe
erbarmelijk laag dit percentage zal
liggen voor onze kleine gezinsbedrijven. De bedrijven van minder dan 5
ha bedroegen nochtans in 1959 nog
altijd 47,7% van het aantal bedrijven
met meer dan 1 ha omvang !
Volgens het Rijksstation voor
Landbouwekonomie te Gent is het inkomen Van de gezinsarbeid per eenheid op bedrijven tot 7 ha 20,17 F per
uur. Het behoeft slechts zeer weinig
inzicht om zich een idee te kunnen
vormen over de verdiensten per uur
op een bedrijf van bv. 3 ha.
(vervolg op blz 7J]

WELKE VLAAMSE TAKTIEK ?
VOOR
DE
ANTWERPSE
KONTAKTKLUB
HEEFT MR VAN DER ELST ONLANGS GESPROKEN OVER « DE VLAAMSE TAKTIEK NA DE
PARTIJKONGRESSEN ». HET BELANGRIJKSTE
UIT DEZE CAUSERIE BRACHTEN WE IN EEN
PAAR AFLEVERINGEN. WAARVAN NU 'T SLOT.

3. ONZE BESLUITEN

lm de vorige twee nummers van ons blad werd een blik terug geworpen
op de strijdjaren 1962 en 1963 : de afbakening van de taalgrens, de
nieuv^re taalwetten.
Bij het begin van 1964 tekende zich reeds een nog beslissender strijd
af: die om zetelaanpassing en grondwetsherziening. W e toonden aan dat,
bij deze strijd evenmin als tevoren, er enig heil te verwachten is van de
grote partijen en zelfs niet van de Vlaamse C.V.P. Daaruit vloeien
dwingende vaststellingen en besluiten voort :
We menen enkele essentiële vaststellingen te mogen formulern :
<— de Vlamingen — en hier bedoelen
we de Vlamingen die zich bewust
zijn van hun volksbelang — kunnen of mogen geen vertrouwen
meer stellen in de regering, de
Vlaamse ministers inbegrepen;
— evenmin in de partijleidingen van
de drie traditionele partijen : de
unitaire struktuur van deze partijen is een hinderpaal voor het
erkennen en het verdedigen van
de Vlaamse belangen;
.— een gemeenschappelijk Vlaams
front over de partij grenzen heen,
zoals de Walen dit vormen, is in
het parlement denkbeeldig : op de
Vlaamse BSP-ers valt hiervoor
niet te rekenen en al evenmin op
de PW-ers;
— de Vlaamse CVP-vleugel Is aldus
in het parlement gemlnoriseerd,
doch vertegenwoordigt niettemin
de absolute meerderheid in het
Vlaamse land en in de CVP;
— de Vlaamse CVP-vleugel zou deze
meerderheidspositie kunnen valoriseren of pogen te valoriseren in
de CVP en via de CVP als regeringspartij — dit houdt evenwel
het gevaar In dat de C.V.P. als
unitaire partij springt. Daarvoor

schrikt de Vlaamse CVP telkens
weer terug.
— het is onze overtuiging dat de
Vlaamse CVP bij de vorming van
de huidige regering en het opstellen van het regeringsprogramma
gerold geweest is — dat zij er niet
in geslaagd is haar eisen klaar en
duidelijk te doen opnemen In het
regeringsprogramma.
Dat is nadien gebleken.
Daarenboven heeft zij aanvaard
dat het regeringsprogramma omgebogen wordt of gewijzigd in een voor
ons ongunstige zin.
Al deze ol>eenvolgende zwakheden,
het steeds toegeven, de ijdele bedreigingen niet « voorwaardelijk » vertrouwen, enz... hebben het gezag en
de invloed van de Vlaamse CVP ondermijnd : daarbij moet de vraag gesteld worden in hoever de Vlaamse
CVP gedreven wordt door de druk
van, de vrees voor de Volksunie.
Zeker is het dat zij sedert de verkiezingen van 1961 haar houding verstrakt heeft.
Dit beeld van de situatie verschïrc
niet wezenlijk van hetgeen wij steeds
gekend hebben.
Het is niet bemoedigend
Wij zien vooralsnog maar 1 taktlek
die kan aanbevolen worden :
de drukking op de traditionele partijen moet steeds groter worden en

zal uiteindelijk slechts doeltreffend
zijn In de mate waarin zij zich omzet in stemmenverlies, door stemmenwinst voor een meer radikale
Vlaamse partij.
Het is te betreuren dat deze drukking tot nu toe vooral de CVP treft
en in mindere mate de BSP en de
PVV, doch dit kan In de toekomst
veranderen wanneer de Vlaamse bewustwording algemener wordt.
Deze drukking moet leiden tot een
strakker houding van de Vlaamse
mandatarissen en tot een splitsing
van de unitaire partijen.
Wat de voorgenomen grondwetsherziening betreft moeten wij niet
alleen hopen, maar alles in het werk
steUen opdat zij zou mislukken.
Het inschrijven in de grondwet van
een procedure, waardoor hoe dan ook
aan de Walen een veto-recht in de
hand gespeeld wordt kan slechts
noodlottig zijn voor de Vlamingen,
omdat het moet leiden tot een politiek van immobilisme, daar waar wij
Vlamingen nog steeds eisers zijn.
Het zal een nieuwe morele nederlaag
zijn.
De voorstelling van Vlaamse CVPzijde gegeven, als zou deze grendel er
nodig zijn om de Vlaamse verworvenheden te beveilign is een argument
dat geen steek houdt, des te meer
het perspectief waarin zij dit argument laten gelden — eerst öe Vlaamse grieven opruimen — niet verwezenlijkbaar is
In de resoluties van het CVP-partljkongres wordt deze voorwaarde
niet vermeld.
We blijven meer dan ooit overtuigd
dat 'n vorm van federalisme noodzakelijk is en dat de mislukking van de
ultieme poging om de unitaire staatsstruktuur te redden door eeizijdige
toegevingen aan de Walen, waardoor
trouwens het unitair regime vervalst
wordt, de weg zal vrij maken voor
het fedwalisme.

K VOlKSUNUj
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aan dhr A.H.P. Cools
B.S.P.-volk!>^ertcgeIl^voordiger
•van Luik

Beste André-H.P.,
De makkers van de Luikse B.S.P. hebben u seders 1958 naar
de Kamer gestuurd, waar gij sindsdien, uw niet al te fel opgemerkt politiek bestaan wettigt door een nogal laagvhegende
want elektorale belangstelling voor de kleine kantjes van de
sociale problematiek, de probleempjes die het hem doen om
iemand veilig op de poU-lijst te houden. Een deputee zoals er
cierlien zijn in het do/ijn en waarvan over enkele jaren de krantenlezers zich verbaasd zullen afvragen ten aanschonwe van een
overlijdensbericht : « tiens, A.H.P. Cools ! Ik wist niet dat die er
ook in zat en dat hij nog leefde »
Het vooruitzicht, op een bepaald ogenblik uit on/e politiek
te verdwijnen zonder de printen van uw kleine vier-en-veertiger
in het zand van onze nationale geschiedenis achtergelaten te
hebben moet u, beste André-H.-P., tenslotte ondraagbaar znn
geworden en gi) hebt gezocht naar middelen om de komende
tjeneraties te osertuigen van uw on-ver-vang-ba-re kwaliteiten.
Wie zoekt die \in(it en uw eureka, beste André-H.-P., prijkt
op bladzijde 263, nr van 4 februari, van mijn geliefkoosde bedlektuur, het onosertroften « Bulletijn van Parlementaire Vragen
en Antwoorden - Kamers der Volksvertegenwoordigers » : vraag
nr 13 (« hét punt van Judas >, zeggen ze in - nu nog karnavaldronken - Aalst) dd. 21 januari 1964 aan de Minister van Justitie.
Wat anders, beste André-H.-P., dan de meest verheven
gevoelens van zuivere partljlielde kunnen een trouwe en met
al te snuggere Luikse B.S.P.-er er toe aanzetten, de bic op het
gratis Kamerpapier te zetten om aan partijgenoot Vermeylen
een opheldering te vragen ? Niets, tenzij de even zuivere gevoelens van vaderlandsliefde. En het is dan waarschijn lijk die
Üubbele liefde, uw hartstocht voor partij én vaderland, die u
ingefluisterd heeft even te informeren hoeveel « oorlogsmisdadigers » er op 31 december 1963 nog in de Belgische bak zaten en
.« welke redenen de genademaatregel ten gunste van Jef Vande•wiele, leider van de De Vlag en verantwoordelijk voor de dood
van talrijke patriotten, hebben gewettigd ».
Eén ding staat alvast als een paal boven water, beste AndréH.-P. : gij behoort niet tot de patriotten die door Jef Vandewiele
de dood werden ingestuurd. Het zou ook lastig kunnen : hebt gij
het (grauwe) daglicht van Flémalle-Grande niet voor het eerst
aanschouwd op die eerste augustus anno 1927, die uw moeder
een kleine en het vaderland een Grote Zoon schonk ? Waart gij
dan niet ten tijde van de bevrijding van Flémalle-Haute anno
1944 juist geteld 17 jaar en iets meer dan een maand oud ? En
had gij niet ten tijde dat « les forts de Liege liennent toujours s.,
de gezegende leeftijd van plechtige kommunikanten en geliikgestelden ?
Dat gij het grootste deel van wereldoorlog nummer twee
gesleten hebt met aan uw achterwerk een broekje-om-door-depijp-te-pisscn belet u vandaag niet, de straffe toebak te roken
van « oorlogsmisdadigers » en « verantwoordelijkheid voor de
dood van talrijke patriotten ».
Pg. Vermeylen heelt, beste André-H.-P., niet anders kunnen
doen dan u terechtwijzen : de feiten zijn nu eenmaal eeiviedwaandiger dan iedere Luikse en rode wetenschap-van-horenzeggen. Uit de ministeriële pen is de ambtelijke mededeling
gevloeid dat de veroordeling van Vandewiele steunt « op een
politieke kollaboratie met de viiand, met uitsluiting van ieder
persoonlijke daad van geweld of verklikking, en niet voldoende
bewezen acht dat de handelingen van de veroordeelde door
rvinstbejag ingegeven geweest zijn 3>. Dat is wat ik zou noemen :
een officieel diploom aan een écht politiek gevangene.
En Pg. Verme>len heeft er aan mooten toevoegen, zeer tot
zijn eigen schande en die van zijn voorgangers, dat het z u n c r
politiek geval Vande\\iele uitgezeten beeft « een feiteüike hechtenis van 17 jaren en 7 maanden, waarbij dient gevoegd te
worden 3.881 valorisatiedagen voor arbeid verricht op verzoek
van de Braille-Liga waardoor de totale hechtenis in feite 28 jaur
bedraagt ».
Acht en twintig jaar, beste snotneus, zijn elf jaar meer dan
gij er telde op het ogenblik dat gij uw eerste Camel of Lucky
Strike hebt gerookt.
E^n tussen ons : om van uw kaaimannen-soort voorgoed
verlost te worden en om te beletten dat uw traditionele politiek
<>oit weer opnieuw oorzaak zou worden van kollaboraties en
repressies, ijvert voor federalisme ook
uw dio Genes.
N.B. Slaap gerust op uw twee oren : er zaten op 31 december
1963 nog 4 oorlogsmisdadigers vast. Alles is dus nog niet reddeloos verloren I

STEEDS

ANDERE SOEP

DEZELFDE VERHOUDING

De firma Unox-soep volh a r d t in een oude boosheid.
Zij zendt nog steeds tweetalige reklamefolders, met
Frans vooraan, n a a r hel»
Vlaamse land.
Uit goed ingelichte bron
vernemen we dat op een
week tijds ruim 2.000 drukwerken aan afzender terugkeerden met vermeldingen
zoals
«
In
Vlaanderen
Vlaams! », « Vlaanderen
eentalig! » enz.
Wat een Brusselaartje van
de firma liet opmerken :
« Wa wille de Vloeminge
n a ? Ge geift hun een bon
van 4 F veur een doos soep
en Ze zaan nog ni kon tent ».
Een raad aan de firma :
stuur nu eens folders n a a r
Wallonië met het Nederlands vooraan.
En een raad aan onze lezers : duldt geen tweetalige
folders meer, ook al bevatten ze waardebons. Stuurt
deze met uw opmerkingen of
sluitzegel aan afzender t e rug!

Grasduinend in het « S t a tistisch Jaarboek» van het
Katoliek Onderwijs 1962-63 »
vonden we de cijfers van het
aantal
franssprekende
en
nederlandssprekende leerlingen in het vrij onderwijs :
821.557 Vlamingen tegenover
352.376 franstaligen.
Deze 70%-30% verhouding
vindt men praktisch op ieder
niveau van het vrij onderwijs
weer, behalve bij het hoger
onderwijs. Daar wordt dat
8.647 Vlamingen tegenover
8.662
franstaligen,
hetzij
praktisch een 50%-50% verhouding, die de Vlaamse achterstand bij het hoger onderwijs weer maar eens onderstreept.

EIGENTIJDS
Hoe eigentijds het a a n dringen op ekonomische en
sociale struktuurhervormingen is waarvoor het jongste
kongres van de Volksunie te
Mcehelen opkwam, blijkt ook
door de vorderingen die deze
gedachte in Nederland gemaakt heeft. Op de jaarlijkse vergadering van de raad
van de Katolieke Volkspartij
in Nederland voor veertien
dagen zei de voorzitter P.
Aalberse in zijn openingsrede : « Er is een aantal korrekties aangebracht in het
oude kapitalistische stelsel
en de scherpe kanten zijn
wat afgeslepen, maar wij
zijn nog verre van werkelijke
struktuurwijziging ».
Hopen we voor Vlaanderen
dat in België het klassieke
hekken niet al te lang aan
de (ver)oude(rde) stijl zal
blijven hangen. Ons volk is
nu al lang genoeg uitgebuit
geworden door het franstalig
en
verfransend
Belgisch
grootkapitaal.

DE VOERSTREEK
De regering had enkele
dagen geleden dan toch beslist, een einde te stellen aan
de taalwetsabotage te Remersdaal in de Voerstreek,
waar
onwettig
franstalig
k'euteronderwijs was ingericht. De Vlaamse CV P.pers zette met kennelijk genoegen deze « overwinning »
dik in de verf.
Deze week was het de
beurt aan de « Libre Belgique » om met veel plezier de
zaak terug te behandelen.
Het blad wist te berichten
dat minister J a n n e . onder de
druk van de grote beroering
in de Voerstreek en in Wallonië, besloten h a d op zijn

vroegere beslissing terug tö
komen en de onwettelijk-"
held te Remersdaal verder tö
subsidiëren.
Wat nu met de taalwet?,

STEEDS MAAR SOEPEL
I n het « Bulletijn der Vra;-'
gen en Antwoorden > heb-<
ben een paar Waalse p a r l e mentairen er de jongste tijd
h u n ongenoegen over uitgedrukt dat het telefoonverkeer tussen Vlaanderen en
Wallonië bemoeilijkt word^
door de nieuwe taalwetgeving en de kennelijke onwU
der Vlaamse telefoonbedienden om nog langer Frans t e
spreken met h u n Waalse
kollegas.
In de Regie van T. en T.
werd daarover een dienstbericht rondgestuurd waarin
de bedienden verzocht worden, te zorgen voor een «soepele toepassing van de wet>
door een « ernstige en eerlijke inspanning te doen om
te leren de taal van de a n dere streek te verstaan »•
Dat verzoek kan onmogelijk gericht zijn aan Vlaamse bedienden. Want die h e b ben steeds de nodige (en
vaak onnodige) « ernstige
en eerlijke inspanning > gedaan om h u n Waalse kollegas ter wille te zijn. Maar
aan de andere kant van de
taalgrens was steeds ruim
wat minder ernst, eerlij k'heid ' e n inspanning voorhanden.
We geven de Vlaamse T.T.bedienden dan ook volmondig gelijk, waar deze op h u n
beurt — met voor een keer
de wet achter zich — er
t h a n s feestelijk voor b e danken om steeds opnieuw
de rol van de brave onnozelaar te spelen.
En inmiddels blijft « soepel » het in verband met de
taalwet meest gebruikt adjektief.

UNIEK SCHOUWSPEL IN WEST-EUROPA!

Dagelijks tafereel aan de incjartg van de Anlwerpae
cijfeis de verliezen oplopen die daar gcboekL woiden
derenverkeer. Wie het spellakel aan de Antwerpse
Wesl-Euiópa unieke preslalic van veikeersleclinische

In nnel. Wie zal ooit herehenen lot wcUte astronomisch»
door de eindeloze wachibeurlen van personen- en goetunnel meemaakt, kan daarbij bedenken dnt hij een in
i' eiwaarlozing en waanzin voor ogen heejL,

DE VOLKSUNIE

OORLOGSSCHADE EN
INCIVISMC
Elders in dit blad brengen
we, onder de titel « Belgische
wegenbouw », een gedeelte
van de tussenkomst van
volksvertegenwoordiger
dr
Leo Wouters bij de bespreking va^i Openbare Werken.
Onze woordvoerder behandelde echter nog andere problemen dan die van de wegenbouw.
Zo, herinnerde hij aan h e t
feit dat de eerste-minister
t o t tweemaal toe voor de K a mer had verklaard, dat de
Wet op de oorlogsschade zou
worden gewijzigd ten voordele van de kleine veroordeelden wegens Incivisme.
Deze laatsten zouden gedeeltelijk vergoed worden voor
de geleden schade.
Na bijna drie jaar regeringswerk is van deze belofte nog niets in huis gekomen.
K a n de eerste-minister zijn
Bo uitdrukkelijk
afgelegde
verklaring leugenachtig laten ms^en? Moeten zoveel
mlnder-begoeden, die — dat
geeft t h a n s iedereen volmondig toe — vaak onrechtvaar-i
dig zwaar werden gestraft,
nog verder het slachtoffer
blijven?
Dr Leo Wouters deed een
beroep op de minister om er
•oor te zorgen dat dit stukJe wet zou worden gestemd
en d© 300 miljoen, die d a a r bij nodig zijn, souden worden vrijgemaakt

U N K S SCHELDEN
(R.M.) De heer Deneckere,
hoofdredakteur van «Links»,
Is boos op ons, erg boos. Hij
l a a t zijn wat hortende, pseudo-wetenschappelijke
stijl
varen en slaat aan h e t schelden.
We hadden nochtans in een
vorig artikel een spontane
hulde gebracht aan de feillose roentgenblik waarmee hij
mensen en toestanden in de
V.U. doorpeiit. Hij h a d onmiddellijk zo maar de zelf<Hitmaskering van de konservatieve leiders in de gaten en
faun tegenaanval kwam hij zo

5
ras op het spoor dat deze al
bi] de start m allerijl moest
afgelast worden.
Wel hadden wij naast zijn
beweringen enkele vaststellingen geplaatst en een paar
vragen gesteld, maar ook dat
lijkt ons geen voldoende reden tot schelden. Het zou een
welgekomen gelegenhied kunnen geweest zijn om deze
vaststellingen met stevige argumenten omver te knikkeren en ons met enkele rake
antwoorden uit te slaan.
Maar dat deed de hoofdredakteur niet.

DE GANSE
GEMEENSCHAP
In
een
eerste
artikel
schreef hij dat wij samenwerking met de Walen
en
anti-kapitalistische
struktuurhervormingen afwezen.
I n ons antwoord toonden
wij aan, dat wij als voorstanders van een federale Staat,
noodzakelijk
voorstanders
zijn van samenwerking met
de Walen. Wij schreven verder dat wij voorstanders zijn
van elke hervorming, — dus
ook van anti-kapitalistische
struktuurhervorming — op
voorwaarde dat zulks het belang van de gehele gemeenschap ten goede komt.

EN NOGMAALS «LINKS»
Nu schrijft hij weer dat
ons antwoord bevestigt wat
hij reeds wist, nl. dat wij gek a n t zijn tegen een gezamenlijke strijd met de Walen
voor federalisme en anti-kapitallstlsche
struktuurhervormingen.
Vooreerst : met welke Walen ? Met de socialistische
Walen die zich bij de jongste
kongresbesluiten
hebben
neergelegd,
waarbij
men
hoopt het federalisme feestelijk te begraven ?
Of met de andere Walen,
onder wie federalistische socialisten, die ons grondgebied opeisen, zich tegen de
Industrializering van Vlaanderen verzetten en de ver-

PARLEMENTAIRE
Vóór de stemming van de begioting
•ron Sociale Voorzorg gebeurde er een
^cident : Collard, voorzitter van de
B.S.P. kwam op de tribune om namens,
BO zei hij, het gehele parlement 7 vragen
te stellen aan de regering in verband met
haar houding ten opzichte van de dokters. Lefère, groepsvoorzitter van de
C.V.P., verrast door dit presidentieel initiatief, wees er op dat Collard niet namens zijn groep sprak en vroeg de
stemming van de begroting een week uit
te stellen, om de gestelde vragen te
onderzoeken. De eerste-minister haastte
zich naar de tribune om toch de stemming er door te krijgen; het zou anders
op een incident gelijken, zei de opruier
uit de schoolstrijd. Collard zei zoet dat
bij meende namens het parlement te
spreken, wanneer hij er bij de regering
bp aandrong dat hij de wet zou doen
naleven, ffij doopte zijn tussenkomst om
tot een gewone, door het reglement voornene, verklaring voor de stemming.
Lefère was blij dat hij zich daaraan kon
vastklampen om zijn voorstel tot verda^ng stilzwijgend ki te trekken. Het
was aiet onbehendig van Collard, maar
weinig tnti t«n opzichte vaa d« rege•hisspartner.

fransing in Vlaanderen steunen ?
Wij nu willen o.m. teruggave van het ontstolen gebied en behoud van het huidige Vlaamse gebied, wij willen
industrializering
van
Vlaanderen en het opdoeken
van verfransing.
Wie is niet alleen gekant
tegen een gezamenlijk WaalsVlaamse strijd, maar wie
m a a k t deze onmogelijk ? De
Walen of wij ?

bewijzen wat ze waard zijn.
Daar de mogelijkheden voor
de leerlingen van de klassieke humaniora niet verminderen, zien we met goed in
waarom van uit die gezichts-

hoek verzet zou kunnen zijn.
Wij hopen ten andere oot
dat voor de leerlingen uit
het technisch onderwijs universitaire mogelijkheden zullen geopend worden.

HARDLEERS
Wij hebben dit proza niet
geschreven omdat wij hopen
dat h e t tot de heer Deneckere zal doordringen. Wij
weten immers dat wanneer
wij hem ondervragen
over
de Skandinaafse landen, hij
met Oostenrijk antwoordt.
Hij zal weer schrijven d a t
ons antwoord bevestigt wat
hij reeds wist.
Hij is een zonderling dialecticus, hij
veronderstelt
wat hij voorgeeft te bewijzen
en elke bewijsvoering van de
opponent draagt bij om wat
hij reeds wist te bevestigen.
Hoewel wij niet over een
klinische
blik
beschikken
zijn de verschijnselen zo t i pisch, dat er voor ons geen
twijfel bestaat : het is een
karakeristiek geval van kronische dialectitis.
Wij hopen echter d a t er op
«Links» toch iemand zal te
vinden zijn die de hoofdredacteur omzichtig inlicht,
tenzij de kwaal besmettelijk
zou zijn. (R.M.).

EINDELIJK
Eindelijk is de regering er
ernstig mee bezig de toegangsvoorwaarden tot
de
universiteiten te herzien en
deze open te stellen voor
jongeren met gelijk welk
humanioradiploma.
Al
te
lang immers werd begaafde
jongeren de toegang tot de
meeste universitaire faculteiten geweigerd omdat ze op
hun 12 j a a r de moderne h u maniora kozen. Met de nieuwe wetgeving zullen ze ten
minste een kans krijgen te

KRABBELS

Op de agenda stond het ontwerp waarbij de voorwaarden worden gewijzigd om
tot de universiteit te worden toegelaten.
In plaats dat alleen een diploma van
Grieks-Latijnse humaniora toegang geeft
tot de universiteit, leiden met dit ontwerp
alle takken van het hoger middelbaar
onderwijs, zowel technisch als normaal
onderwijs, tot de universitaire studies. Op
voorwaarde echter dat de kandidaat
slaagt in een maturiteitsproef, na het
beëindigen van zijn middelbare studies.
Dit ontwerp vindt tegenstanders in universitaire kringen om onderscheidene
redenen.
Grootjans heeft in een knappe uiteenzetting het ontwerp o.m. aangevallen met
de uitspraken van sommige rectoren en
professoren. De socialist Lacroix, verslaggever, plaatste echter het ontwerp in
een verkeerd gezichtsveld, waar hij zei
dat de voorstanders progressisten zijn en
de tegenstanders reaktionnairen. Tegen
deze simplistische voorstelling bracht
Grootjans enkele argumenten in. Hij zei,
dat het aantal mislukkingen aan de universiteit nog groter zou zijn dan nu, en
dat het Ui de studenten en de ouden
gevaarlijke begoochelingen zal kweken.
Uij betoogde dat de universiteiten louden

Zo zou men hem willen hebben, na ISi jaar slaappillen.,.

KOMEN-MOESKROEN
Het Hoofdbestuur der Volksunie
herinnert aan de benoeming van een Luiks magistraat tot vice-gouver^
neur der provincie Brabant en van een Waal tot adjunkt-arrondissementskommissaris in de Voerstreek ;
klaagt aan dat in de streek Komen-Moeskroen nog steeds geen arrondissementskommissaris werd benoemd, alhoewel zulks reeds op l
september had dienen te geschieden ;
stelt vast dat deze onbegrijpelijke en schandalige vertraging te wi]len
is aan de onwil der regering om een voor de hand liggende regeling Ie
treffen : de benoeming nl. van een Vlaming ;
ziet in deze onwil de zoveelste uiting van de regeringspolitiek om de
nieuwe taalwetten eenzijdig ten nadele van Vlaanderen toe te passen ;
verzekert de Vlamingen uit de streek Komen-Moeskroen van haar
blijvende aandacht voor dit probleem.
Brussel, 11 februari 196i.

overspoeld worden, en er eerst diende
Minister Janne, eerder zwak, voelde dat
voor gezorgd dat die vloed zou kunnen hij zich in de commissie vergallopeerd
worden opgevangen. Hij verwees hierbij had. Om er zich uit te redden antwoordnaar een uitspraak van minister Janne, de hij aan Grootjans dat het maturiteitsdie in de commissie had verklaard dat het examen niet te moeilijk mocht zijn, maar
maturiteitsexamen niet te moeilijk mocht aan het gestelde doel moest beantwoorzijn om het aantal geslaagden niet te be- den.
perken. In de grond heeft het ontwerp
Van Elslande, vlot en in een voor een
niet alleen tot doel de universiteit te West-Vlaming uitzonderlijk goed Nederontsluiten, maar haar ook te sluiten.
lands, nam een paar bezwaren van GrootTe ontsluiten voor de jonge mensen, jans voor zijn rekening.
ongeacht de studierichting waar zij vanDe interpellatie van Van Eynde over
daan komen. Het is zeker een feit dat in de Orde van de Geneesheren had veel
arbeiderskringen en vooral in Vlaande- volk gelokt. Er werd spektakel verwacht
ren, uitstekende leerlingen in het tech- en velen zagen hem reeds woest te keer
nisch en ander middelbaar onderwijs be- gaan tegen minister Custers met wie hij
landen, als zij geschikt zijn voor hogere reeds herhaaldelijk schermutselingen had.
studies. Totnogtoe was hun de weg naar
Hij begon goed met een paar kleurige
de universiteit afgesneden. De keuze uitspraken van dokters en advokaten ov«r
moet met het ontwerp niet meer op 12 mekaar. Maar toen hij zei dat hij de
jaar geschieden, door ouders die vaak gehele interpellatie in luchtige toon zou
slecht voorgelicht zijn, maar gebeurt houden, hadden ook de oningewijden hel
thans op 18 jaar, wanneer de kandidaat door dat het een spiegelgevecht zou worzelf een voorkeur kan uitspreken.
den, waarbij zelfs geen krassen zouden
Het ontwerp sluit de universiteit voor worden gemaakt. De belangstelling zakte
diegenen wier ouders wel geld, maar die na enige minuten zienderogen. Van Eynde
zelf geen aanleg hebben voor de hogere probeerde nog wel, ze wat op te voeren
studies, die toch nog steeds voor een door hier en daar zijn vooraf geschreven
belangrijk deel door de gemeenschap, via tekst nog wat dreunender voor te drade toelagen worden betaald.
gen, maar dat was vruchteloos.
In dit opzicht is het ontwerp zeker
Custers was in zijn antwoord zo omdemocratisch, omdat het gelijke kansen
zichtig om toch maar de prikkelbare Van
schept voor gelijkbegaafden. Veel zal
Eynde niet te bezeren, dat hij hem haast
echter van het maturiteitsexamen afhanop alle punten volgde, op een onbetekegen. Larock, de socialistische minister,
nend detail na. Een slecht opgevoerd
die een groot aandeel had bij het tot
schijngevecht met een uiterst zwakke en
•tandkomen van bet ontwerp, hield een
onpersoonlijke minister.
hoogstaande rede en zijn gewone ietwat
schoolse toon stoorde ditmaal nieL
Nik Claes.

DE VOLKSUNIE

6
ERRATUM

LEO WOUTERS:

BELGISCHE

WEGENBOUW

Uit de begroting van Openbare Werken en uit
het zeer overzichtelijk verslag dat bij deze
begroting werd \ oorgedragen, blijkt eens te
meer duidelijk de ergerlijke achteriutstelling
van Vlaanderen.
Zo zijn er geen kredieten voor/icn \oür
belainsrrj'ke -wegen in Vlaa.nd«ren, die dringend
nodig zijn voor de infrastruktmiT bij de geplande indnstriahzering : de Rijksweg Ibis (Ant-werpen-Booni-Brussel) ; de industrieweg (ientZel/ate ; de ontdubbehng \ a n de weg Tenise]',i eiMKlonk.
Inmiddels blijkt, dal de E3 slechts in 1965
zal kunnen aangevat worden, terwijl echter aan
de andere kant de absolute voorrang in versneld tempo voor de route de Wallonië nogmaals wordt beklemtoond en een tweede
absolute \ oorrang wordt afgekondigd, nl. \oor
ée autoweg Brussel-Bergen in het het kader ^an
de rekonversie van Centre en Borinage. Een
derde voorrangsweg wordt daarenboven aangekondigd : Brussel-Tner.
fJaarnaast worden - eveneens in het teken
van de rekonversie - nogmaals 410 miljoen
voorzien voor de wegen in het gebied \ a n het
Centrum.
Tenslotte is er het bhj\end schandaal \ a n bet
Wegenfonds. In 1964 zal aan wegenbouw 6 miljard worden besteed, waarvan 5,5 miljard op
rekening ^an het Wegenfonds. Van de 5,5 miljard gaan er 4 naar de autosnelwegen in
Wallonië, nl. : 350 miljoen naar Luik-Aken ;
2.240 miljoen naar de route de Wallonië ; 410
miljeen naar het Centrum ; 1 miljard naar onteigeningen in Wallonië.
De minister heeft het trouwens zelf beklemtoond : de inspanningen worden gekoncentreerd op de route de Wallonië. We zouden er
kunnen aan toevoegen . op gans Wallonië.
We kunnen de cijferdans over de route de
Wallonië voortzetten. Voor de dienstjaren 1964
en 1965 worden voor de Waalse autosnelweg
onderscheidelijk vastgelegd 3.910 miljoen en
3.100 miljoen, hetzij 7.010 miljoen. Daarbij
dienen nog gevoegd te worden de 681 miljoen
voor het gemeenschappelijk vak van de route
de Wallonië met de weg Brussel-Parijs. We
mogen dus besluiten, dat bijna alles besteed
wordt aan de infrastructuur van Wallonië.
Er is daarnaast de kwestie van de kostprijs
der route de Wallonië. We zijn eens gaan
nakijken in het « Vijftienj aren plan 1955-1969 »
van de vroegere minister Vanaudenhove, welke
de raming was voor deze autosnelweg. We vonden volgend totaalbedrag : 7 miljard 40 miljoen. Vandaag echter verklaart de huidige
minister dat de totale kosten zullen oplopen
tot 13 miljard 500 miljoen, hetzij praktisch he'
dubbele. Het land werd destijds om de tuii
geleid ; had de oorspronkelijke raming de wer
kelijkheid benaderd, dan zou het parlemen
•wellicht anders hebben gereageerd.
Kan het dan nog verwondering baren da
inmiddels in het Vlaamse land alle belangrijki
werken worden vertraagd en opgeschort to
later, tot wanneer er kredieten zullen zijn ?
Wanneer die kredieten beschikbaar worden,
heeft ons nog niemand kunnen zeggen.
Het feit dat de rout« de Wallonië praktisch
het dubbele van de oorspronkelijke raming
gaat kosten, maakt een totale herziening van
het 15-iarenplan noodzakelijk. Immers werden
bij dit plan in het geheel 31,6 miljard voor de
grote wegen voorzien ; bijna de helft daarvan
zou aan één enkele weg - de fameuze route •worden besteed ! Zulks is totaal onaanvaardbaar.
Onze ontstemming en on/e bitterheid over
deze stand van zaken worden nog Vergroot door
wat zich inmiddels afspeelt rond de belangrijkste verkeersslagader : de E3.
Voor deze weg zijn er geen kredieten in het
Wegenfonds; er is een Intercommunale die
slechts traag op gang komt We kennen nog
geen officiële raming, nog geen definitieve
plannen. Wanneer worden de werken voor de
nieuwe Antwerpse tunnel aangevat en wanneer
worden ze beëindigd ? Inmiddels is het uitblijven van de tweede-oeververbinding oorzaak
van een ongehoorde verkeerschaos.
De eerste-minister heeft al herl>aaldeli>k het
begin van de werken aan de E3 aangekondigd,
zo o.m. in juli 1963, toen zelfs de komedie van
een « eerste spadesteek » werd opgevoerd.
Thans vernemen we van de minister van Openbare Werken dat de studieburelen met het
opmaken der plannen zijn begonnen, dat zm
wellicht einde 1964 daarmee klaar zullen «jiv

dat pas nadien met de onteigeningen kan worden begonnen, waarna - als alles goed gaat ! de eerste spadesteek in 1965 zou worden
gegeven. Eerst zou dan het baanvak Gent-Antwerpen wordten aangelegd dat - volgens optimistische rartungen - slechts in 1970 klaar zou
zijn !
Voor de vakken Gent-Kortrijk en AntwerpenNederlandse grens is men nog nergens. Zijn
daarvoor de studieburelen reeds aangeduid ?
We menen van n i e t ; een datum van aanbesteding is nog lang niet in het vooruitzicht en
wellicht moeten we daarvoor \\afhten tot na
197(1.
Ondertussen zal Brussel-Parijs reeds lang
ziin klaargekomen en zal de trafiek NederlandPanjs niet langs Gent-Kortrijk vloeien maar
langs Brussel-Bergen. Is het dat wat men wil
bereiken ?
In afwachting van de E3 moet de weg Brcendonk-Tenise dringend worden ontdubbeld om
m staat te zijn, het zwaar verkeer te slikken
dat langs daar wordt omgeleid. De minister
zegt, dat met deze werken zal worden begonnen
m 1965... als er kredieten zijn. We hebben niet
de minste zekerheid daaromtrent.
De industrieweg Gent-Zelzate is dringend
nodig in het kader van de industrializering en
de vestiging \ a n bv. Sidmar. De heer Van den
Daele diende een amendement in om de daarvoor benodigde 400 miljoen te doen voorzien.
Wij steunen dit amendement onvoorwaardeliik
en w,-ij achten het ongehoord en diep beschamend dat de i egering een tegenamendement
heeft neergelegd. Na miljarden naar Wallonië
te hebben gedraineerd, vindt de regering niet
eens de 400 miljoen die hier nodig zijn !
De eenzijdige aanwending van de kredieten,
nu al jaren lang, ten nadele van Vlaanderen en
ten voordele van Wallonië, stijft ons in de overtuiging dat een federale hervorming van deze
staat het enige middel is om de Vlaamse
gemeenschap recht te verschaffen.
Deze tekst ontleenden we aan de zeer gedokiimenteerde uileemeiting die door volksvertegenwooidiger dr Lea Wouters vorige wtek werd
gehouden in de Kamer, bi] de begioling van
Openbare Werken^

In onze « Parlementaire
krabbels » van vorige week
werd lelijk
huisgehouden
door wat men doorgaans de
zetduivel noemt.
Zo ging Leburton lopen
m e t de pluimpjes voor een
pleidooi ten voordele van de
gepensioneerden; het pleidooi werd in werkelijkheid
gehouden door onze volksvertegenwoordiger
dr
L,
Wouters die juist Leburton
om wat meegaandheid verzocht.
Niet Van Elslande, m a a r
wel Jos Van Eynde was bedoeld als voorstander van de
harde koers inzake de Z.I.V,
Dat zullen onze lezers trouwens wel zelf gemerkt h e b ben aan de hand van h e t
Kamerverslag van deze week.

ZEER JUIST I
Op een studiedag van de
Stichting Lodewijk de Raet
te Gent, maakte een professor van de Landbouwhogeschool .angs zijn neus weg
de volgende opmerking : « Ik
weet met hoeveel duurder
ons leger uitvalt dan onze
boeren (hij bedoelde de begrotingen van Landsverdediging
en
van
Landbouw,
n.v.d r . m a a r één zaak weet
ik : het is niet het leger d a t
onze bevolking heeft gered in
1940-45.
De nagel op de kop, professor I

RESULTATEN
VOLKSTELX.ING
Enige resultaten van de
volkstelling op 31.12 61 werden
gepubliceerd. Voor de
arrondissementen
Mechelen
en Turnhout o.m volledig In
vergelijking met de telling
van 1947 kunnen enkele zeer
leerzame vaststellingen worden gemaakt
De werkloosheid verhoogde
in Mechelen van 13,1 % der

aktieve bevolking tot 17,9 %
voor T u r n h o u t van 11,4 %
tot 18,1 % . Hierbij werden
de miliciens mede gerekend.
Opvallend is ook de groei
van de bediendensektor ;
+ &1,6 % in Mechelen, en
'+ 77,3 % in T u r n h o u t ! Ook
h e t a a n t a l werklieden vermeerderde, doch veel minder
spectakulair. De zelfstandigen (bedrijfshoofden en h e l pers) verminderden d a a r e n tegen in belangrijke m a t e :
— 12,9 % voor de hoofden
en — 4a,6 % voor de helpers
in Mechelen; respectievelijk
— 7,7 % en — 56,6 % in
Turnhout.
ROUTE DE WALLONIË
De verkeersdeskundige dr.
De Waele schrijft in het tijdschrift van de Ekonomische
Raad voor Vlaanderen in een
stuk betreffende de wegen
in 1980 o.m. het volgende :
« De voorrang van de r o u te de Wallonië betekent a u tomatisch het blokkeren en
uitstellen van een reeks a n dere werken... Van
^outer
verkeersstandpunt zal deze
autostrade de minst drukke
trafiek van alle Belgische
autostrades bedienen.
Door deze voorrang werden ipso facto een aamtal
werken aitgesteld
waarvan
de uitvoering heel wat d r i n gender en nuttiger zou geweest zijn.
Aldus werd de ganse l ü ë rarchie der werkelijke b e hoeften onderstebove.n gegooid; men beseft klaarblijkelijk nog niet ten volle w a t
het betekent alle werken
aan autostrades gedurende
vier, vijf jaren te moeten
uitstellen ».

CHAOS
IN DE TOEKOMST
Dr. De Waele voorspelt
verder : « Het behoeft n i e t
veel verbeelding om zich
voor te stellen tot welke
chaotische
verkeerstoestanden deze achterstanc binnen
enke'e jaren op bepaalde
belangrijke
verkeersassen
(bv. Brussel-Lmk, BrusselAntwerpen-Nederland) mtoet
leiden. Dit zal het onafwendbare resultaat zijn van een
verkeerde
optie,
waaraan
dan een nog grotere verkeerde optie van algemene
draagwijdte voorafgaat >.
DE NATIONALISTEN
VAN KWILOE

^J^^lfl4^-^'

liog lang geen bulldozers voor de E-S i

Een zekere
W.
Bosch
schrijft in « Links » een a r tikel over de ongeregeldheden in Kwiloe. Wij zijn niet
zinnens de Union Miniere of
het regime van Kasavuba te
verdedigen. Maar de titel
« Onvoor^^aardeiijk solidair
met de opstandelingen van
Kwiloe » heeft ons toch doen
duizelen! Zou meneer Bosch
eens eerst niet aan onze o n t snapte missionarissen gaan
vragen hoe de toestand er
werkelijk uitziet
vooraleer
dergelijke onzin op papier te
zetten?
En het is toch opvallend
hoe de linkse jongens elk
nationalisme
geestdriftig
verdedigen — Angolees, Kwlloes, Zanzibars — behalve
h e t Vlaams - natlonalignie.
Dat vinden ze verdacht.
« Links » zou beter zijn
krachten niet verspillen a a n
« p s t a n d e n in zwarte republieken, doch voor s t r u k InitrrhervoTTningen
strijden
fr e*gen latnö en ten Ijate
van de Vlaamse mens.
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fabrieken die er zijn of er komen. De
landbouwpolitiek van de regering
jaagt steeds meer jonge boeren naar
de industrie, waar ze zonder de meest
elementaire scholing worden tewerkgesteld.
RUIMTELIJKE ORDENING

Planmatige verjaging van hof en erf ?

Een zeer dringend probleem is dit
van de ruimtelijke ordening, vooral
met het oog op het onmogelijk maken van alle spekulatie met landbouwgronden. Het is voor onze landbouwers een ernstige handikap, telkens te moeten vaststellen dat landbouwgronden bij verkoop gewaardeerd worden in funktie van hun
eventuele geschiktheid als bouwgrond. Vaak betalen onze boeren dan
ook onmogelijk hoge prijzen, wat ekonomisch niet te verantwoorden is
omdat die investering daarna via
agrarische bebouwing niet renderend
kan worden. Omwille van deze toestand en ook omdat wij het verloren
gaan van goede landbouwgronden in
de toekomst moeten verhinderen,
moet de thans bestaande bodemkaart
ontdubbeld worden. Uitgaande van
deze kaart waarop klaar en duidelijk,
m a a r ook bindend, de landbouwgronden werden aangeduid, moet het wettelijk onmogelijk gemaakt worden
voortaan nog als landbouwgrond gekatalogeerde percelen te verkopen als
bouwgrond. Verder moet verhinderd
worden dat de prijzen van de landbouwgronden stijgen boven de in-

en door landbouwers, zijn iedereen
bekend. Dat verschil blijft een sociaal
onrecht. Het argument dat de boer
maar zoveel moet betalen als de a r beider en dat hij dan ook evenveel'
zal krijgen, gaat niet op. Want zonder dit probleem volledig te willen
ontleden, moeten wij er toch op wijzen dat de patroon zijn bijdrage in
zijn kostprijs inrekent en deze bijdrage dus uiteindelijk ten laste komt
van de laatste verbruiker. De landbouwer is echter zelf de grootste
verbruiker, zodat hij zijn aandeel in
de bijdragen voor kmderbijslag zeker
reeds voldoende betaald heeft voor
het feit alleen van zijn groot verbruik aan grondstoffen voor het bedrijf. We vragen ons dan ook af
waarop gewacht wordt om hier üe
pariteit tot stand te brengen tussea
landbouwers en loontrekkenden
Dezelfde redenering moet aangenomen worden voor wat de ouderdomspensioenen betreft. Onze eis
voor een pariteit tussen landbouwers
en loontrekkenden is op dit stuk d a a
ook dezelfde.
PRIJZENPOLITIEK
De prijzenpolitiek van de regering
vertoont een zeer eigenaardig aspekt;
we bedoelen het feit, dat de regering
steeds klaar staat om een plafond te

NIEUW LANDBOUWBELEID
(vervolg van blz. 3)
Ondertussen stijgt de schuldenlast
van onze landbouwers. Op het einde
van 1948 bedroegen de door het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, de Landbouwkantoren van de
Algemene Spaar- en Lijfrentekas en
de Centrale Kas voor Landbouwkrediet van de Belgische Boerenbond
toegestane en nog niet terugbetaalde
leningen gezamelijk 2,8 miljard. Einde 1961 was dit bedrag gestegen tot
11,2 miljard. Onze boerenstand is bezig zichzelf onder de schulden te begraven en wie de toestand op dit gebied kent, weet dat het vooral de
kleinere bedrijven zijn die zich in
schulden zetten.

« Evolutie van de land- en tuinbouwekonomie 1962-1963 en het Investeringsplan » lezen we : «Tot hiertoe
werden slechts 10 ruilverkavelingen,
slaande op 4.261 ha, beëindigd; voor
vier andere slaande op 1.188 ha zullen de akten weldra ondertekend
worden. Het staat vast dat het oorspronkelijk voorziene plan een belangrijke
achterstand
opgelopen
heeft». We maken ons dus geen illuzies. Indien men het tempo van
25.000 ha per jaar zou bereiken, gaat
het niet minder dan 32 jaar duren
vooraleer de 800.000 ha inderdaad
ook herverkaveld zijn Hoelang het
met het huidig tempo gaat duren,
gaan we zelfs niet berekenen, omdat
het werkelijk geen zin meer heeft.

PACHT- EN GRONDPRIJZEN
Niet alleen echter worden onze bedrijven door de regering overgeleverd aan private voorlichters wier
kommerciële oogmerken niet te ontkennen zijn, m a a r zij zelf dwingt de
gezinsbedrijven door
schromelijke
nalatigheid langzaam op de knieén.
De pachtprijzen en de aankoopprijs
van landbouwgronden blijven niet te
verantwoorden hoog en m sommige
gevallen wordt vele malen de werkelijke pacht- en aankoopwaarde betaald. Op dit stuk is onze wetgeving
verouderd; de regering grijpt echter
niet in. Nochtans is het de Minister
niet onbekend dat 67,7% van onze
landerijen gepacht wordt en dat de
landbouwgronden verkocht worden in
funktie van hun waarde... als bouwgrond !
Er is echter niet alleen de overdreven prijs van pacht en aankoop. Iedereen weet dat onze landbouwgronden op overdreven wijze verkaveld
liggen; het gemiddeld aantal percelen
per bedrijf bedroeg in 1959 zes.
Daarenboven is de toestand
veruit
h e t slechts voor kleine bedrijven.
DE HERVERKAVELING
Vanaf 1966 zal het tempo voor de
ruilverkaveling tot 25.000 ha per jaar
worden opgevoerd. Dit jaar moeten
16.000 h a herverkaveld worden. Zal
h e t gebeuren ? In 1961 moesten, volgens de plannen van de regering,
3-600 h a worden herverkaveld, in
1962 reeds 8.000 h a en gedurende het
voorbije jaar 12.000 ha. Maar op blz.
42 van het regeringsverslag over de

DE PLANMATIGE DOOD ?
Dat alles maakt het onze hoofdzakelijk kleine familieondernemingen niet gemakkelijk. Erger is dat
men dagelijks de indruk opdoet alsof dit alies planmatig gebeurt, dat de
verdwijning van vele familiebedrijven door de groot-industrie, door het
groot-kapitaal en dus ook door de
regering gewenst wordt. De manier
waarop uit de landbouwsektor ongeschoolden voor de industrie gerekruteerd worden, maakt het ons in elk
geval niet gemakkelijk een andere
indruk op te doen.
Men weet dat de Waalse industrie
méér mensen tewerk steit dan er ter
plaatse woonachtig zijn. De Waalse
demografische toestand is niet rooskleurig en als redmiddelen geeft prof.
Sauvy in zijn beroemd geworden verslag o.m. ook aan : zorgen voor een
immigratie van ongeveer 32.000 personen per jaar. Die 32.000 zoekt men
op dit ogenblik tot In Turkije. Traditioneel rekent men er natuurlijk mee
dat ook Vlaanderen zijn aandeei zal
nemen, indien niet door blijvende immigratie, dan in elk geval door de
mobiliteit van Vlaamse arbeiders. De
hoogkonjunktuur en de voortschrijdende industrializatie van de Vlaamse gewesten brengen de berekeningen
sterk in gevaar. Voor Wallonië is het
nochtans noodzakelijk dat de arbeiders-mobiliteit van Vlamingen minstens in h a a r huidige omvangbUjftbestaan. Het landbouwbeleid past wonderwel in het kader van de politiek
die ervoor moet zorgen dat Wallonië
in elk geval arbeiders vindt voor de

trinsieke waarde ervan. Door deze
maatregelen zal niet alleen verhinderd worden dat goede landbouwgronden aan hun natuurlijke bestemming worden onttrokken, maar
zullen ook de ruilverkavelingen een
vaste en gezonde bazis krijgen. Door
het in kaart brengen van de bodemgeschiktheid van de grond zal daarenboven een uitgangsbazis worden
geschapen voor het wetenschappelijker bebouwen van de bodem in de
verschillende agrarische streken van
het land.
Wij dringen er op aan dat een bodembeleid zou gevoerd worden dat
nauw aansluit bij de indeling van ons
land in zgn. agro-ekonomische streken, zoals uiteengezet in het werk
van prof Quicke : « Les regions agroéconomiques de la Belgique ». Tegenover de oude indeling van België op
louter pedologische grondslag, d.w.z.
de fizische geaardheid van de bodem,
plaats hij de noodzaak als kriterium
te nemen de ekonomische kwalifikatie van de landbouw als produktieelement.

dr R. Van Leemputien

steken telkens de prijzen aan verbruiker te hoog oplopen, maar er
nooit aan gedacht heeft ook een
vloer in te voeren, telkens de verkoopprijzen te laag gaan dalen.
Wij wensen ook enkele woorden te
zeggen over het probleem van de index en meer in het bijzonder over de
samenstelling ervan. De evolutie van
de verbruikersgewoonten heeft voor
gevolg dat de huidige samenstelling
van het indexcijfer niet meer aan de
VOORLICHTING
werkelijkheid beantwoordt. Vooral de
Uitgaande van een ontdubbelde landbouwers zijn hiervan het slachtbodemkaart en van een degelijke bo- offer. Heel de indexpolitiek is een
dempolitiek, moet een officiële voor- handig ineengestoken spel om de
lichtingsdienst
onze
landbouwers schuld voor de prijsstijgingen af te
naar de juiste teelten oriënteren. Dat wentelen op de rug van onze boeren.
veronderstelt natuurlijk dat onze of- De huidige index-lijst omvat 65 proficiële voorlichtingsdiensten worden dukten, waarvan 35 levensmiddelen,
uitgebouwd. In Nederland bv. staat hetzij o5%. De Kommissie voor Nade officiële voorlichting vijf maal tionale Boekhouding heeft echter besterker dan bij ons. Hier echter blij- rekend dat slechts 36% respektieveven de boeren overgeleverd aan de lijk 27% van het inkomen van arbeiprivate organizaties, wier politiek ders en bedienden aan levensmiddenooit helemaal los te maken zal zijn len wordt besteed De kommentaar
van kommerciële bijbedoelingen. De- hierbij is iedereen bekend en wij
ze kommerciële bijbedoelingen zijn hoeven hem niet meer te brengen.
er niet zelden de oorzaak van geweest
Een ander probleem is de manier
dat onze boeren in een verkeerde
waarop door de regering in het algerichting werden gestuurd. We denken
meen en door de minister van ekonobv. aan het eksperiment met de aumische zaken en energie in het begurken, dat voor de meeste landbouzonder omgesprongen wordt met
wers zeker geen groot sukses geworgrenssluitingen Het is inderdaad m e t
den is.
altijd ten volle verantwoord hoe buitenlandse markten soms prijsgegeven
worden, nadat het meestal veel
SOCIALE ASPECTEN
moeite en geld heeft gekost om ze te
Wat de sociale kwesties betreft, veroveren. Zo was de indexpolitiek
wensen wij enkele woorden te zeggen van de regering er de oorzaak van
in verband met de kinderbijslagen dat de uitvoer van aardappelen naar
aan landbouwersgezinnen. De ver- Engeland werd stopgezet. Het waarschillende bedragen voor kinderbij- om ervan is duidelUk. Het onge'-'f'eslag, ontvangen door loontrekkenden gen van de boeren er over eveneens.
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IDe E e r s t e Wereldoorlog sloot een p e r i o d e af, w a a r i n Ket s t u d e n t e n l e v e n te
l_.euven v o l k o m e n beheerst w e r d door het feit dat de s t u d e n t e n g e m e e n s c h a p
iaestond uit een h o m o g e n e g r o e p « bien-aisé's », zonder veel b i n d i n g e n b u i t e n
l i e t eigen sociaal milieu, m e t de vanzelfsprekende onbezorgdheid v a n een g e n e r a t i e die achter zich de stabiliteit wist v a n een slechts zeer traag — bijna o n anerkbaar — v e r a n d e r e n d e m a a t s c h a p p i j en die vóór zich eenzelfde stabiliteit
iverwachtte.
D e Eerste Wereldoorlog, m e t zijn illuzie's en ontgoochelingen, w i e r p dat allem a a l radikaal o m v e r : een periode w a s afgesloten, ook in het s t u d e n t e n l e v e n .
O o k en wellicht vooral in het s t u d e n t e n l e v e n : in de jaren na de oorlog gaat er
t e L e u v e n een grote invloed uit v a n de groep s t u d e n t e n die in de Ijzergrachten
h a d gestaan. D e ideeën v a n de F r o n t b e w e g i n g beheersen deze generatie en het
v a c u u m dat gelaten w o r d t door de v e r d w e n e n zekerheden, heeft de n o d i g e
Ruimte geschapen voor het zoeken n a a r n i e u w e werkelijkheden.
D e s t u d e n t e n g e n e r a t i e v a n kort na de Eerste W e r e l d o o r l o g w a s in meer d a n
één opzicht volwassen. Zij ging haar eigen weg en zij oefende een grote invloed uit o p de jongeren die n a haar k w a m e n . Z w a r e botsingen m e t « gevestigde m a c h t e n » k o n d e n niet uitblijven. De twintiger jaren te L e u v e n zijn de
j a r e n v a n het b o t s e n d geweld.

T E R U G TE LEUVEN
De oorlog heeft een zware stempel
geslagen op de studenten die in de
Uzergrachten de dragers waren ge"worden van een Vlaamse Beweging
die in zich de zelfstandlgheidsge.dachte droeg.
De terugkeer van de « fronters »
lie Leuven was dan ook beslissend
voor de verdere evolutie van het
y i a a m s studentenleven.
De Vlaafr.se ideeën in het Verbond
zijn de ideeën van de fronters en van
h u n reaktie op de houding van het
officiële België aan het front : de
strafkampen van Fresnes en Auvours,
de houthakkerskampen aan de Orne,
de pretentie van de Waalse officieren. De opkomende Frontpartij vindt
bij de studenten grote aanhang. Bij
de verkiezingen van 1919 staat Berten Pil op de lijst van de P^ontpartij te leper, wat hem niet belet het
volgend jaar preses van het Verbond
t e worden. Hoewel dit afbreuk lijkt te
doen aan de onafhankelijke lijn van
h e t Verbond, komt het ons normaal
voor : de frontbeweging was gedragen door studenten, de F'rontpartij
was uit de frontbeweging, dus uit de
studenten gegroeid : ze trokken de
lijn van het front te Leuven door én
als student én als stichters van de
Frontpartij.

welaert, die voor de oorlog te Leuven
in aanzien stond, gedurende de oorlog tot de piotten gezegd had « Vecht
en zwijgt, n a de oorlog kom alles
reg », wordt te Leuven niet meer als
spreker gevraagd. Zijn lakse houding
in de verdediging van de Vlaamse belangen tegenover de koning, op een
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ogenblik dat de socialist Vandervelde
dreigde met algemene staking indien
het enkelvoudig algemeen stemrecht
niet werd ingewilligd, is daar onbetwistbaar oorzaak van.
DE GROTE KRISIS

Deze strijdlust en dit radikaal
doordenken heeft gans de periode
tussen de twee wereldoorlogen bepaald. Intussen is het A.V.H.V. (Algemeen Vlaams Hoogstudenten Verbond) ontstaan, dat niet anders is
dan de K.V.H.V.'s van Leuven, Gent,
Antwerpen en Brussel.

1924 wordt de aanloop tot een diepe en scherpe breuk, waarin Mgr. Ladeuze zich als een fanatiek en onverdraagzaam man laat kennen. De
Vlaamse studentenbeweging
heeft
zich geradikaüseerd. Veel .studenten
stonden aan het front en leerden het
ware Belgisch gelaat kennen. Velen
ervan zijn nu te Leuven terug.

Het neergekogelen van Herman
Van den Reeck te Antwerpen op de
verboden H juU-viering in 1920 verwekt grote beroering, De boycot t e gen de Nolf-barak wordt met sukses
gevoerd.
De Vlaams-nationale studiekringen
kennen groot sukses. Frans Van Cau-

Vele oud - verbondsleden - aktivisten zijn verbannen. Borms bliift gevangen
10 februari amnestie- en Bormsbetoging : n a de betoging gaan de studenten bidden voor de centrale gevangenis, waar Borms gevangen zit.
Door preses Rarden Iserbyt wordt

het Kinderen - Bormsfonds opgericht
om in de verdere opleiding van Borms'
kinderen te voorzien. De Walen en
de Leuvense patriotards eisen de wegzending van preses Iserbyt. Het verbond reageert met de berucht geworden en achteraf meermaals gebruikte plakbrief « Handen af »
waarin staat : « Wij ontkennen hen
(de Wa'en) op de meest formele wijze het recht, om mee te spreken in
zuiver Vlaamse aangelegenheden. In
Vlaamsen lande worden zij door ons
als vreemden beschouwd ». Gedurende het Paasverlof gaat te Leuven
het Groot Nederlands kongres door.
Groepjes Walen blijven speciaal te
Leuven om herrie te schoppen. Op 15
april, de dag na het kongres, wordt
student Berten Vallaeys van achter
een deur door de Waal Colback met
een revolver neergeschoten. De kat
komt op de koord. Na de vakantie lezen de studenten « a d valvas * een
rektoraal bericht : « iedere manifestatie van taalkimdige of politieke
aard wordt verboden op straf van
wegzending. De maatregel blijft van
kracht tot hij uitdrukkelijk wordt ingetrokken ». Intussen is Colback op
vrije voeten en noch door het gerecht,
noch door de akademische overheid
gestraft. Het verbond ziet de rektorale maatregel dan ook als een a a n slag op de studentenbeweging, die
sterk Vlaams-nationaal
evolueert
(het oprichten van de Frontpartij,
waar vele oud-bestuursleden van het
Verbond aktief waren, was daaraan
niet vreemd). Namens de leiding protesteert preses Paul Beeckman eerbiedig doch radikaal in een open
brief. Hij wordt doorgezonden. Namens het bestuur protesteert Gerard
Romsée op zijn beurt. Ook hij wordt
doorgezonden.
Intussen is het groot verlof geworden. De bisschoppen van België bekrachtigen in hun jaarvergadering
het rektoraal betogingsverbod.

Een redaliie van « Ons Leven n in de slormja ren (1923-2U). Gezelen (v.l.n r.) Joz Vernieuleii, Harden Yserhyl (praeses), Amaal D umon (hoofdred.), Joris Lens, Fcrnand Van
Goelhem Staande (v.l.n.r.) Jef Ghijselen (Ie kenaar), Tony Herbert, G. Van Lanlschoot,
Jej Van Eyck, Paul Beeckman, Gerard Ronii ee, ƒ02 Sels, Joz Deweerdt^

HET VERBOND REAGEERT
Het Verbond reageert met een
brief, waarin h e t betoogt dat de
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maatregel zich keert tegen een aktieve rol van de studenten in de Vlaamse strijd en betreurt, dat maatregelen worden genomen, niet tegen de
rustverstoorders doch
tegen
de
slachtoffers ervan.
De bisschoppen reageren niet. Op
dit ogenblik waren trouwens reeds in
kerkelijke hogere kringen machinaties op touw gezet om de studentenbeweging te kraken (cfr. geschiedenis van het A.K.V.S.).
Bij de heropening van h e t akademisch jaar laat preses Beekman een
manifest verspreiden, waarin o-a.
h e t volgende staat : « De maatregel
(betogingsverbod n.v.d.r.) betekent
eenvoudig dat aan de katoUeke studenten uit Vlaanderen, als voorwaarde tot toelating aan de Leuvense Alma Mater gesteld wordt, verzaking aan daadwerkelijk streven om
Vlaanderens volksnood te helpen lenigen. Dat is ons geweten stellen voor
de keuze van katoUek hoger onderwijs en volksverraad ».
Het is inderdaad die keuze, die de
katolieke Vlamingen op dikwijls b r u tale wijze door de kerkelijke overheid
is opgedrongen geworden, Dat d a a r mee alles behalve kerkelijke belangen werden nagestreefd, moeten we
niet verder bewijzen met andere kerkelijke banbliksems, tot op onze dagen.
Intussen is ook Tony Herbert a a n
de deur gezet en heeft Mgr. Ladeuze
zich aan G. Romsée laten ontvallen,
rekening te moeten houden met de
Vlaams-vijandige geldschieters van
de universiteit. Dezelfde uitspraak
hebben wijzelf letterlijk horen h e r halen door een andere monseigneur,
n a d a t wij Duvieusart uit de grote a u la hadden gezet in I960.
De moedige houding van de s t u denten wekt grote simpatie in het
Vlaamse land.
De Walen gaan te Leuven een vereniging oprichten om de invloed v a a
het Verbond te kelderen. En zie ; de
vereniging krijgt steun en simpatie
van de h^og'.ste overheid.
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D E WALEN
Kardinaal Mercler telegrafeert aan
Ladeuze (wij vertalen uit het Frans)
« Gelieve aan M. De Sénépart te zeggen dat ik het studentenkoniitee geluk wens en hoop op de verwezenlijking van zijn edele en krlstelijke
doeleinden ». Ladeuze sluit zich bij de
wensen van Mercier aan.
Op 11 februari gaat de eerste vergadering van de vereniging door, met
nadien een optocht tegen de Vlamingen. Wat doet de rektor? De hetoging
verbieden volgens het rektoraal betogingsverbod? Hij laat de
betoging
toe.
Op de vergadering zelf zijn professoren en de sekretaris van de universiteit aanwezig.
Een professor spreekt er; de akademische overheid heeft zich laten verontschuldigen.
De Vlaamse studenten staan op koken. De betoging wordt opgehouden
en onderbroken; er wordt gevochten,
s' Avonds komt er een spontane t e genbetoging. Gans de n a c h t is er
« zware bagarre ». Het Verbond laat
een scherpe aanklacht verschijnen,
waaruit wij citeren : «Eindelijk, n a
8 maanden, heeft Mgr. Ladeuze het
masker afgegooid en het bewijs geleverd, dat zijn betogingsverbod uitsluitend bedoeld is om onze Vlaamse studentenbewegmg te breken. Het
Vlaamsvijandig gemoed van
den
Waalsen rektor heeft luider gesproken dan zijn plichtgevoel van onpartijdige scheidsrechter >.
Nieuwe wegzendingen volgen nu
willekeurig. Het Verbond kondigt de
financiële boycot af, Aanplakbrieven
verschijnen in het Vlaamse land. De
bisschoppen reageren; het Verbond
houdt stand. Ten einde raad ontbindt
de rektor het Verbond dat zeer lakonisch antwoordt « dat het zich niet
ontbonden verklaart ».
Wij laten deze passus zonder verder kommentaar. Alleen vragen wij
ons af hoe het Vlaamse land zulke
houding gedurende meer dan één
j a a r heeft geduld en wat er t h a n s
zou gebeuren indien de gelijke toestand zich zou herhalen.
Een ding is zeker : de mannen van
1924 hebben de onafhankelijkheid
van de Vlaamse studentenbeweging
te Leuven gered. Ook in de toekomst,
op dramatische ogenblikken, zou gewezen worden n a a r 1924-25. En men
beet door!
Vanaf 1925 ontstaat een toestand
van gewapende vrede, die niet al te
lang zal duren.
DE BORMSVERKIEZING
1928 : Borms wordt de inzet van
een tussentijdse verkiezing te Antwerpen, hoewel hij nog in de gevangenis verbUjft. Hij haalt het met
83.600 stemmen, tegen 41.000 voor
zijn liberale tegenstrever, « La Nation Beige > bloklettert : « 83.000
soufflets k la Belgique ».
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In Vlaanderen, In Leuven, willen wIJ
katolieke Vlamingen de baas zijn >.
Twee en dertig jaar later Is die eis
nog met ingewilligd. We moeten zelfs
zeggen, dat het K.V.H V. die eis de
laatste jaren
niett
meer. zo formuleert,
wellicht om bepaalde
geesten niet wakker
te maken. Of dat de
klaarste houding is ?
In 1935 overlijdt de grote studentenvriend professor Scharpé. Hij
wordt in een konmklijke uitvaart
door S'udenten en oud-studenten, onder de plooien van de verbondsvlag
ten grave bedragen : hij, Jef Van
den Eynde, prof. Pinxten en Karel
Heynderlckx (maker van het eerste
studentenliederboek) zijn de enigen,
aan wie de eer te beurt viel onder de
oude Verbondsvlag ten grave gedragen te worden.

In 19Si « vloog » Gerard Romsee ie Leuven b uiten. Dat u vliegen » inspireerde de toenmalige tekenaar van « Ons Leven ».

EEN KEERPUNT

Het Verbond neemt in een overwinningsstoet die tekst op in een
reuzespandoek en krijgt een zware
blaam van de rektor. Tijdens een betoging van de Walen tegen de «traitres flamands» wordt weer fel gevochten en twee studenten vliegen aan de
deur. Gedurende de kerstvakantie
krijgen al de ouders een schrijven
van de rektor met de eis aan de studenten, een verklaring te ondertekenen, waarbij ze zich verbinden zich
te onthouden van elke separatistische of anti-belgische vergadering of
betoging, speciaal elke betoging die
uitgelegd kan worden als een verheerlijking van hen die door de amnestiewet worden begunstigd. Daarop
stuurt preses Seppe Coene een schrijven n a a r al de leden van het KVHV
met het verzoek dat ze allen zouden
tekenen, daar het hier een gevaar-

Vanaf 1935 laten de tegenstellingen Verdinaso-V.N.V. zich ook In het
Verbond voelen.
Ieder student die flamingant was,
had nu eenmaal zijn eigen standpunt. In 1937 doet het Verdinaso een
greep n a a r de macht. Dit wordt echter In een soort « paleisrevolutie »
door de aankomende preses, Karel
Goddeeris, verhinderd : het Verbond
blijft onafhankelijk. Het tiende lustrum van « Ons Leven » draagt er
toe bij om de spanningen te verminderen. Cyrlel Verschaeve, die sinds
25 jaren het woord niet meer h a d
mogen voeren te Leuven (zijn houding i.v.m. met de aktles tegen het
A.K.V.S liggen aan de basis), houdt
de feestrede. Hij was trouwens pas
doctor honoris causa van de Leuvense Alma Mater geworden.
Het lustrum wordt een triomf s
« Heel Vlaanderen was er aanwezig >,

DE PERIODE TUSSEli
DE TWEE OORLOGEN
lijke afdreiging betreft; hijzelf echter weigert te tekenen. Hij wordt
weggezonden.
Het Verbond en « Ons Leven » verklaren, niet gebonden te zijn door
afgeperste handtekeningen en als één
man achter preses CX>ene te staan
DE DERTIGER J A R E N
1930 : Na de zware incidenten met
Mgr. Ladeuze in 1924-1925 is het Verbond de katakomben ingetrokken.

In 19S8 werd « Ons Leven » 50 jaar. Op de akademfsche zilling sprak Cyriel Verschaeve.
Veider (v.Ln.r.) Hendrik Piiem (hoojdied. 1800-03), Karel Goddeeris (loenmalig praeses), prof. J Bittremieux, Adeljons Ilenderic kx (stichter « Ons Leven n), pro]. A. Dumon

(hoojdred. 192a-2i).

p e t incident met Seppe Coene gaat
voorbij. Doch er dreigt een nieuw onweer : er moet een nieuwe prof geschiedenis benoemd worden. Lousse,
een Waal die geen Nederlands kent,
wordt benoemd i.p.v. van Hendrik
Elias. Er komt terug bagarre. We laten de kroniekschrijver aan het
woord :
« Er werd betoogd in de gehoorzaal:
Lousse werd met stoel en al n a a r buiten gedragen. Het kwam weer tot
straatrelletjes, ditmaal vooral met de
politie die zonder onderscheid Walen
en Vlamingen met de matrak bewerkte, zodat het incident n a enkele
dagen tot een algemeen konflikt tussen studenten en pandoeren was uitgegroeid. De staat van beleg werd afgekondigd en de rijkswacht kwam
met versterking 3>. Dat, wat de politie
betreft. Nu de rektor : « De opstan-

dige studenten protesteerden
luidruchtig voor de woning van de rektor,
die van uit zijn deur de studenten
uitschold voor «l&ches, énergumènes»,
hun toebulderde, rood van koleire :
« retirez-vous ou blen entrez ». Waarop de studenten als één man de rektorale woonst binnentraden, tot grote
ontsteltenis van Eulalie, zijn trouwe
meid. En dan de kennismaking :
« Vous me connaissez, je veux maintenant savoir vos noms ». Dat werd
gevaarlijk, maar ook hiervoor deinsden de studenten niet terug en allen
gaven hun namen op En dan begon
het gesprek met de rektor of liever
de monoloog van deze laatste :
« Qu'est-ce que vous avez centre monsieur Lousse? Il parle tres bien Ie f lamand pur (sic), il parle méme ^e hollandals » (reslc) En dan tenslotte
des rektoren ootmoedige bekentenis :
« Moi-même je suis honteux de ne
pas connaltre Ie flamand, mals c'est
la faute impardonnable de ceux qui
m'ont éduqué ».
Volgende dag verscheen een episch
heldendicht op « zwarte dinsdag »
doch er werd niemand doorgezonden...
1931 : Radikale steUingname : «Ons
Leven» heeft vanaf het begin een
verwoede kampagne gevoerd tegen de
« Belgische » Leuvense Universiteit
en met klem geëist : « te Leuven een
uitsluitelijk Nederlandse universiteit. Onze eis blijft : Leuven worde
de katolieke universiteit van ZuidNederland, lijk Nijmegen de katolieke A m a Mater is van Noord-Nederland. De W
' .*len? Dat zij elders gaan.
Een katolieke universiteit in Wallonië! Misschien zou het katolieke leven in Wallonië heropbloeien. Maar

meldt de kroniekschrijver. « Mensen
die elkaar bekampen en hoe! »
Rond « Ons Leven » was dit alles
één dag vergeten.
Het volgend jaar komt er een m a laise. Preses Wim Aelvoet schetst in
zijn aanstellingsrede de toestand en
maakt de diagnose : « Tien jaar geleden bestond er te Leuven eenheid.
Die eenheid berustte op het A K V.S.
en op de politieke eenheid van het
Vlaams nationalisme. De vernietiging
van Rodenbach s jongstudentenbewegmg, de politieke verbrokkeling der
nationale krachten gingen verwarring en twist zaaien, ook te Leuven.
V.N V en Verdinaso ontstonden; wat
overbleef van het A K V S werd tot
Diets Jeugdverbond omgevormd en
het Jong Volkse Front uit de katolieke aktie gegroeid, e"^liieert naar de
katolieke Vlaamse volkspartij ».
Een scherpe diagnose, die de interne moeilijkheden van de volgende
jaren verk aart en aantoont waarom
het A.K V S. moest gekelderd en
waarom de naoorlogse je\igdorganisaties onder kontrole moesten komen
van Mgr Philips en Marcel Vandewiele.
Het was in dit klimaat dat de
Grammensaktie de tegenstellingen
nog kon doen vergeten.
De studentenlelders klagen over
zelfgenoegzaamheid en gemis aan
geestdrift en 'dea isme en schrijven
óH toe aan de likwidatie van het
A.K.V.S.
Mik Babyion
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geluk wensen mei land- en tuinbouwmagazine's
« VOOR BOER EN
ril\DER
» ? Uet is een der best
verzorgde programma's
in een hele
T\ -week. Hun cineast kent er iels
van om mooie beelden te
maken,
zi] weten steeds een aklueel
en
boeiend onderwerp
uil te kiezen
en ze slagen er meeslal in om het
op een inleressanie
wijze op het
scherm Ie brengen.

^
Brugge heefl verloren in de
jongste
ajlevering
van
« EüiV
TEGEN ALLEN », de student
heeft
eigentijk
ook niets gewonnen
en
vMeindelijk
heeft
Brugge
toch
10.000 F binnengehaald.
Dat is
ongeveer de samenvatting
van een
wedstrijd die in een goede sfeer is
verlopen, maar waarover
enigszins
de schaduw bleef hangen van de
eerste tien m,inuten.
Wij
weten
niet hoe de lezer hierop heeft gereageerd, maar op ons
persoonlijk
maakte het geen bijzonder
gunstige indruk wanneer de kandidaat
reeds
bij voorbaat
zijn
winst
kwistig
ronddeelde.
We
hebben
reeds ter gelegenheid van vroegere
spel • 'programma's
geprotesteerd
tegen
die vrijgevigheid
op het
scherm. Maar toen gaven de winnaars meestal enkel weg wal ze
reeds vast hadden. Nu
verdween
meteen een stuk van het spanningsélement
uit de
wedstrijd.
Iemand had zoiets moeten
verhinderen.
Het spel veranderde
er
enigszins
van kleur ook. En we
kunnen niet zeggen : in de goede
richting...

^ . Mogen we Arthur
Tollenaere
en Hein Nackaerts nog maar eens

Dal de lamibuuwers
er ten andere ook zo over denken,
wordt
bewezen
door hel groot
aantal
inzendingen
voor de wedstrijd
van
hel programma
: bij de acht duizend, indien
ons geheugen
ons
niet al te zeer in de steek laat I
Zoiets
maakt
alle
kommenlaar
gewoonweg
overbodig I
A
Ook het jeugdfeuillelon
« DE
lUDSCAPSULE
» moeten we nog
even in de bloemetjes zetten. Met
een meeslal geestige dialoog, ^net
een ritmisch verloop en met mooie
filmbeelden
brengt
Bert
Struvs
(regie) om de veertien dagen een
nieuwe ajlevering op het
scherm.
En laten we het maar eerlijk bekennen : niet alleen tol genoegen
van de jongere kijkers 1
A
Aster Berkhof had de tekst
geschreven voor de negende aflevering van het TV-feuilleton
« DE
KAT OP DE KOORD ».
Indien we even gaan
vergelijken
met de eerste afleveringen,
waarvoor hij ook de tekst had bezorgd,
ontdekken
we goede en
minder
goede punten. De taal waarmee de
TV-familie
elkaar in de
negende
aflevering aansprak, leek ons jnenselijker,
normaler
dan
in
de
eerste afleveringen.
Daarenboven

wordt er de laatste tijd niet meer
aan de -deuren
geluisterd,
is de
rol van de grootmoeder
tol normaler verhoudingen
teruggebracht
en in een verteerbare toon gehouden... Kortom, de familie
begint
min of meer normaal
ie
doen.
Wat bi] de laatste aflevering
echter niet bijzonder is
meegevallen
- voor ons persoonlijk
althans
met - is de uitwerking
van het
gegeven.
Tijdens
« Toost
met
kaviaar » verliep alles
nochtans
goed tol een stuk voor het einde.
Maar toen de eigenlijke
ontknoping moest komen,
viel de kat
echter van de koord.
Werkelijk
spijtig want, op het gezicht
van
Junine Bisscliops en Walter Moeremans na, zou het een verteerbare aflevering geworden
zijn.
Nu viel, zoals gezegd, de kat
van de koord en moeten we weeral wachten
op de volgende
aflevering om te zien of ze dan veilig
en behouden
aan de
overkant
gaat geraken I
^
En om deze week te sluiten
nog gauw een bloemetje in Wesldidtse
richting
: « BERLINER
MELODIE » was goed, goed en
nog eens goed. Mooie muziek,
een
voor de Duitsers zeer geestige dialoog en zeer ritmische
uitwerking
van het (goede)
gegeven.
Wie
durft nog meer vragen ?
Jvb.

DWARSE KRANT
VOOR
DWARSE MENSEN
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vroeger) is het stramien
wcarop
de auteur zijn id^e heeft
uitgewerkt. De twee broers kunnen
vfê
slechts
als karikaturen
aanzien,
evenals hun vader, een
brulaap
met ooglappen,
en hun
moeder,
een verdwaasde
tufferd.
Ook da
twee jonge vrouwtjes
zijn
gestereotypeerde,
al duizendmaal
geziene
figuurtjes,
die erg
aan_
bloedarmoede
lijden.
Dergeüjke
personages halen het wel bij een
gemakkelijk
publiek,
maar
een
fijne, originele komedie is anderst,
Na de zware « Richard III »
krijgen we thans heel lichte kost
te verteren : de Amerikaanse
komedie « Come blow your horn »,
in de Nederlandse vertaling « Kom
doe eens toat », van Alfred
Pleiter.
liet moge zijn dat dit stuk in
Broadway
en Londen
veel bijval
kende, ons heeft het niet
uitzonderlijk kunnen bekoren. Er wordt
af en toe wel gelachen,
echter
nooit
uitbundig;
de
kibbelpartijljes tussen
tivee jongelui
die
n\ekaar - op eigenaardige
maniert
- liefhebben
en op het einde mekaar zullen
krijgen,
zijn al te
klassiek
en versleten ; de avontuurtjes en de opvattingen
van de^
twee broers zijn weinig
stichtend,
integendeel
én amoreel én immoreel : een jonge man moet
zijn
wilde haren kwijt raken (« il faal
que jeunesse se passé », heette dat

Senne Rouffaer en Walter Moeremans zijn de twee broers : beir
den zijn in goede konditie,
maar
waar de laatste de dankbaarste
rol
heeft,
komt
hij ietwat
op
het
voorplan. De twee vrouwtjes
worden gespeeld door Denise
Deweerdt
en Chris Lomme,
die haar best
doen om ze leven iji te
blazen,
zonder er meestal in te slagen.
Anton
Peters
is de
nukkige
vader en geeft hem, zonder in het
uitbundige
te vervallen,
de gewenste
goed getipeerde
gestalte,
terwijl
Van Outryve,
die
kruim
bezit, van de moeder maakt
wat
er van le maken is.
Het wil ons voorkomen dat meer
dan een speler zich door de gelijknamige
film heeft laten
inspireren.
J.Y.

Gum

TélApbone ; 71tf.&.>
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• ZONDAG

n.OO : H. Mis — 15.00 : Cyclocross
te Overboelare — 16.15 : De kat op
de koord — 16.45 ; Zinrijke natuur
— 17.00 : Klein, klein, kleutertje —
18 45
Filmprogramma voor de
jeugd — 19.30 : Filmmuseum van
de schaterlach — 19.55 : Sportuitslagen — 20.00 : TV-nleuws — 20.20:
Burger Bluffer : muzikale komedie
naar « Le Bourgeois Gentilhomme »
van Molière — 21.55 : Sportweekend
— 22.25 : Tweede nieuwsuitzending.

MAANDAG

19.00 : Tienerklanken — 19.25 :
Zoeklicht op de kulturele aktualiteit — 19 45 : De Weerman — 19 50 :
Sport in 't kort — 20.00 ; TVnieuws — 20.20 : Speelfilm : Zwakke
vrouwtjes (Falbles femmes), komedie van Michel Boisrond met Mylène Demongeot en Pascale Petit —
21.35 : Panorama — 22.15 : Medium
— 22,25 : Tweede nieuwsuitzending.

•

DINSDAG

14 05 : Schooltelevisie — 19.00 :
Gastprogramma — 19 30 : Mozaïek
— 19 55 : Sport in 't kort — 20 00 :
TV-nieuws — 20.20 : Bonanza :
rv-Western — 21.10 : De opgang
van Kroes] tsjev — 22.00 : Vergeet
niet te lezen — 22.30 : Tweede
nieuwsuitzending.

• WOENSDAG

15.00 : Televisum — 19 00 : Teletaalles : Nederlands — 19.25 : Penelope
— 19 50 : De Weerman — 19.55 :
Sport in 't kort — 20.00 : TV-nieuws
— 20 20 : Moet Venetië verdwijnen—
20.55 ; Speelfilm ; Zaterdagavond

en zondagmorgen, psychologische
film van Karel Reizs met A. Pmney,
Sh. A. Field en R. Roberts — 22 30 :
Medium : Literatuur — 22.40 :
Tweede nieuwsuitzending.

•

DONDERDAG

19.00 : Gastprogramma — 19.30 :
Tekenfilms voor jong en oud : De
Plintstones — i9.55 : Sport in
't kort — 20.00 • TV-nieuws —
20.20 : Bolero, een burlesk TV-spel
door Paul Hardy — 21.20 : In de
spiegel van de kunst : Lorenzo 11
Magnlfico — 21.50 : Première —
22.35 : Tweede nieuwsuitzending.

B VRIJDAG
14.05 : Schooltelevisie — 1900 :
Teletaalles : Frans — 19.20 : Tienerklanken — 19.50 : De Weerman —
19.55 : Sport in 't kort — 20.00 :
TV-nieuws — 20 20 : Burmaanse
Muzzel — 20 55 : Reisroutes :
Groenland tussen gisteren en morgen — 21.45 : Tweede nieuwsuitzending — 21.55 : Dilemma : geromanceere documentaire van Henning Carlsen.

B ZATERDAG
10.00 : Volksuniversiteit — 14.55 :
Rugby — 16.30 : Jeugdprogramma
— 17.15 : Schooltelevisie — 19.00 :
Religieus programma — 19.30 :
Autorama — 19.55 : Sport in 't kort
— 20 00 : TV-nieuws — 20.20 :
Eén tegen allen — 21.35 : Echo —
22 05 : Geen risico's!, TV-politiefilm van Robert Tronson, naar een
verhaal van Edgar Wallace, met
Jack Hedley en Jacqueline Ellis. —
23.05 : Tweede nieuwsuitzending.

VLAAMSE ZELFSTANDIGEN
De wei van 9.8.63 verplicht O aan te sluiten bij een wettelijk ertend verzeue. mgsorganisme
Uw Keus Kan niet moeiüjK zijn,
O nebt siecüti een Keus :
De « Vlaamse iieKenkas » aUeen is uw vertrouwen waard.
ZIJ IS 100 % Vlaams, Zij tmeen ais Vlaan.se mutualiteit.
san Dogen op 12 laai strijd en ondervinding. ZiJ alieen neeft,
•-oen Vlaanderen nog verguisa werd. ae Kastanjes uU net vuur
^ h a a l o voor sociaie neropsiandmg.
O zuil oewuzen dat u die strija waardeert.
O zuil aans.uiten olj de oudste en de grootste Vlaamse mutualiteit de « Vlaamse ZiekenKas »
mlke beschikt over afdelingen in gans net Vlaamse land. De
lAaamse ziekenKas werd gesticht tn november 1951 en wettelijk
Tkend op 16 4.52.
Knip onderstaande strook uit en stuur nem in open omslag,
met franKenne 50 ot naar ons Centraal Secretariaat, Kipdorp
50 Antwerpen tel 03-32.31.39.
Ondergetekende :
wonende te
verlangt het bezoek van een afgevaa'.cligde van de Vlaamse ziekenkas op
te
uur.
HasdtekeaiDg-

BaiQ» : Slé 6le de Bel£l08E
kitm

Spa No 135.751

Jardin Zoologique de la Vilk de Spa
C h a t e a u La H a v c t t c
Mevrouw,
Mijnheer,
Er zijn mikpunten die zich meer voorstellen voor de scholen, ze bemuren een
bewijskrachtige betrekking onbetwistbaar maar deze mikpunt is dubbel als de
nieuwsgierigheid die er te zien is, hem vind in een 'igging tot het mooiste ideal.
Den Dierentuin van Spa, gelegen aan het zuidwesten van de Stad, en aan 325
meter hoogte, is een ruime eigendom van 10 hectares, aan het zoom van een groot
bos, en aan het vertrek van de beroemde wandellnge van de parel der Ardennes.
Deze eigendom die aan den tuin en den wilde illingging houd, is ter zelf een verwonderlijke tentoonstelling van levende dieren, uit de vijf vastelande, een prachtig
aanlegplaats voor die, in den autobus stijf zitten, vinden daar de gelege'-heid om enkele uren te leven met de aanvoeling van het zeggende natuur. De Dierentuin van de
Havette, voor deze rede is het oorspronkelijk beeld als uitstap voor de scholen, ze
wordt meer en meer ingeschreven in de eindige jaar programma.
Daarom kan de Directie, voor de groepeering der schooljaar deze afzonderlijke
en belangrijke prijzen maken.
De inlichtingen hier order opgeste.t geven U een overzicht van de voordelen, voor
deze verplaatsing, maar een plaats ontzetterend mooie, en heeft een uitrusting van
vreeemdelingsverkeer.
Wij nodigen U ook, om deze bezoek aantezien, die zoveel voordelen geeft en die
zich met gemak oprecht in al de reiswegen der schilderachtige Ardennes :
1) Den Dierentuin van de Havette is 600 meter van het middenpunt van Spa, en
bezit een ruime parking.
2) Hij is open alle dagen van 9 uur tot s'avonds bij nacht.
3) Aan het Kasteel van de Havette zult U een Café-Bierhuis-Koude-Buffet, met
een prachtig terras vinden, waar men een maaltijd mag namen (voor de middagmalen der groepen, op voorhand te verwittigen). Er is een eetzaal, waar de kinderen
hun boterhammen mogen eten, door middel van een vertering aan 5 frs., een frlture
nabij de café, verkoopt zakjes friten aan 5 en 10 frs.
4) Een veranderde speel plein, in metaalachtige buizen, stelt een aantrekking
voor de kinderen.
5) De ingang prijzen zijn aan :
PERSOOlsrLIJK : Volwassen boven de 12 jaar : 17 frs. aanslag begrepen.
Kinderen tot 12 Jaar : 11 frs.
GROEPEN meer dan 20 mensen : Volwassen boven de 12 jaar : 14 frs. aanslag inbegrepen.
Kinderen tot 12 jaar : 9 frs.
De onderwijzer of onderwijzeres die volgt, heeft den ingang gratis.
Directie : J- PEETERS.
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Het bronzen hart is stilgevallen... In Gaston'Feremans verliest
Vlaanderen een zeer groot kunstenaar, een komponist wiens werk
het volkse motief in een aristokratische stijl verklankte.
Reeds lang was Gaston Feremans' gezondheidstoestand zeer wankel, doch wel niemand had een dergelijke dramatische afloop —
op 57-jarige ouderdom — durven voorspellei..
Onlangs nog had hij het Vlaamse kultuurpatrimonium verrijkt met
de onvergetelijke bladzijden van zijn oratorium « Het Bronzen
Hart». En tot vlak voor zijn dood bleef hij doorwerken aan een belangriike kom^iositie in opdracht van de V.T.B.
Gaston Feremans werd te
Mechelen geboren op 20 mei
1907. Hij studeerde aan het Mechels conservatorium en aan
het Lemmensinstituut, waar hij
onder zijn leraren kanunnik
Van Nuffel en Marlnus De Jong
telde.
Op 22-jarige leeftijd behaa'de hij de Lemmens-Tinelprijs
en in 1934 werd hij directeur
aan de muziekakadf^mle
te
Aalst. Onder zijn leiding kende
deze akademie een ongemene
bloei. Inmiddels was hi] een der
vaste dirigenten van de VlaamsNaüionale Zangfeesten geworden, ongemeen populair bij brede lagen van het Vlaamse volk.
Tijdens de oorlog werd hij
benoemd tot hoofd der muzlekuitzendingen van het N.I.R.,
waar hij pionierswerk verrichte
waarvan de geschiedenis — helaas — wel nooit zal geschreven
worden Met zijn zangkoor «Het
Vendel» propageerde hij het
goede lied doorheen gans Vlaanderen.
Deze volksverbondenheid en
deze zorg en toewijding voor de
Vlaams kuituur kwamen hem —
hoe kon het anders "^ — duur te
staan na de oorlog. Hij bleef
bijna drie laan opgesloten, ter-

'"ji

wijl zijn gezin — zeven kinderen! — thuis hongerde. Zijn
gezondheid was voor goed geknakt, zijn geest echter totaal
ongebroken. Herhaaldelijk hebben wij hem ontmoet, strompelend op een kruk; met het koud
cinisme waarachter hij de gevoeligheid van zijn kunstenaarsziel /erborg, sprak Lij
herhaaldelijk over de vroege
dood die hij verwachtte.
Sommige van zijn liederen
zullen nooit meer verdwijnen
uit het repertorium van het
Vlaamse volk, In het sublieme
« Gebed voor het Vaderland >
bereikte Gaston Feremans een
hoogte en een intensiteit die
met het Geuzenlied voorgoed
schenen verdwenen te zijn.
Naast onze hulde aan de kunstenaar weze hier ook hulde gebracht aan de onverzettelijke
Vlaams - nationalist die Feremans steeds is geweekt. En ei-i
genlijk hoeven beide huldeblij-t
ken niet naast mekaar te staan,
want onverbreekbaar verbonden
met het meesterschap van zijn
kunst was één der hoofdmotieven ervan : zijn onvergankelijke Vlaamse trouw.
tvo.
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LUDWIG TUEGEL 75 JAAR
Wanneer wij Ludv^ig Tügel aan onze lezers willen voorstellen, Han
zijn daar enkele welbepaalde redenen voor.
Vooreerst : Ludwig Tügel wordt dit jaar 75. Hij werd geboren te
Hamburg op 16 september 1889. Nu weten wij niet in w^elke mate aan
die gebeurtenis aandacht zal besteed worden in een literaire wereld
waar gedurende lange tijd een literair en ideologisch éénrichtingsverkeer heeft bestaan.
Trouwens, ook in Vlaanderen, waar Tügel vroeger niet onbekend was
(en wij denken aan de Nederlandse vertaling van « Lerke » en « Die
Freundschaft ») blijkt hij nu, zo niet vergeten, dan toch op de achtergrond geraakt. Nog onlangs bekende mij een germanist, leraar aan
*n hogere onderwijsinrichting dat hij van Tügel nog nooit gehoord had.
Een soort rehabilitatie dus? Wij
willen het evenmin zo noemen. Want
auteurs als Tügel hebben een dergelijke rehabilitatie niet nodig : hun
werk zal voor hen blijven getuigen,
ook als de nu hoogopsiaande golven
van het literaire snobisme en de mode reeds langs zullen neergezonken
zijn en verstild tot kleine plasjes.
Met het derde deel der Thümetrilogie « Das Ewige Feuer », dat binnenkort heruitgegeven wordt, sluit
Tügel een oeuvre af, dat enig is in de
moderne Duitse iteratuur : enig in
zijn eigenaardigheid en in de veelheid van de facetten
Enig, door het natuurlijk ineenvloeien van reële en irreële sfeer, van
humor en diepmenselijke ernst, van
het stille, idyllische met het groteske, mytische, demonische.
De nadrukkelijkheid, het opzettelijke van al te veel modem « surrealisme > of magisch realisme wordt
hier vermeden : de irreële sfeer en de
realiteit vloeien op een natuurlijke
wijze samen, omdat zij niet geconcipieerd zijn maar door de auteur van

binnenuit als een eenheid zijn gevoeld.
Tügel beschikt daarenboven over
een epische breedademigheid en een
stilistisch vermogen dat hem plaatst
in de lijn der grote verhaaltraditie :
Helmuth Lindemann noemde hem
« een Wilhelm Raabe van onze tijd >.
Zowel in « Pferdemusik » als in
« Auf dem Strom des Lebens » is Tügel als psycholoog van gestalten op
de grens van het normale en abnormale, het spookachtige en het eigenzinnige, en als fijnvoelend schilder
van een zeer stille en zachte liefde,
ongeëvenaard in de moderne Duitse
literatuur; en ik aarzel niet om « Auf
dem Strom des Lebens » niet slechts
een der eigenaardigste maar ook een
der beste werken uit de naoorlogse
Duitse literatuur te noemen.
Tügel's aanvankelijk expressionistisch beïnvloed werk (Sankt Blekh)
werd gevolgd in 1935 door het eerste
deel der Thüme-trlologie « Pferdemusik».
In « Frau Geske auf Trubernus» dat
in 1936 verscheen, wendde hij zich

naar een sage, vorm die niet vrij was
van Skandlnaafse invloeden.
In zijn verhalen — « Lerke », « Der
Brook», «Auf der Felsentreppe»,
« Das al te Pulverfass », « Die Dinge
hinter den Dingen» — treedt hij
echter weer naar voren als de oorspronkelijke verteller, met een eigen
stijl en een eigen atmosfeer.
In 1950 kwam « Auf dem Strom des
Lebens » uit, een vervolg op «Pferdemusik» en toch een opzichzelfstaand
verhaal, dat zoals reeds gezegd bij de
beste naoorlogse romans kan gerekend worden.
Ludwig Tügel was, voor hij zich als
auteur vestigde, een tijdlang werkzaam in verscheidene beroepen, o.m.
als scheepsbouwer en als grafieker.
Wat hem en zijn werk typeert, zoals
zijn stadsgenoot H.F. Blunck, is verbondenheid met land en mensen van
de waterkant, die zijn werk dichter
bij ons brengt dan welk ander werk
uit de buitenlandse literatuur ook...
Een samenvatting brengen van
beide hogervernoemde romans in enkele regels is bijna onmogelijk, omdat er zoveel meer in zit dan de eigenlijke « fabel».
«Pferdemusik» speelt zich af in
het Noordduitse kustgebied. Hoofdpersonage is de verteller Thüme, die
na de oorlog zich moeilijk in een
veranderde wereld kan aanpassen.
Door heel het boek waart ook de figuur van Tybeck, die men echter
nergens ontmoet : zijn relaties met
Frau von Deisz en nadien met haar
dochter Edith zijn voor Thüme de
aanleiding, de prikkel tot een tocht
met de praatzieke Wiggers naar C!ortebeck. waar de ontmoeting met Edith en de simpele Mokenesa—die de

geheimzinnige muziek der sferen, de
onzichtbare aanwezigheid van een irreële wereld, « Pferdemuzik » noemt
— uitdraait op een liefdesidylle tussen Thüme en Edith.
In « Auf dem Strom des Leben»» is
Edith gestorven : Thüme is weduwnaar en zijn kind is bij Frau von
Deisz Hij is de beambte in een kleine
stad, Dorkum. Ook hier treden weer
gestalten op die aan die van « Pferdemusik >> doen denken, ai is de atmosfeer meer kleinsteeds : het meisje Traute is wellicht de zuiverste figuur uit dit boek, waarin ook weer
de eigenaardige gestalten, zoals de
organist Dompje, Jark, de bureauchef van Thüme, de zuster van Traute, Linde, een sfeer scheppen die humor en ernst, tragiek en idylle, werkelijkheid en droom verweven. Het
heengaan van Thüme, zijn liefde
voor Traute, haar verdwijnen en
ziekte, haar heengaan en de ommekeer in Linde, dit alles is slechts een
stramien waarop het breed-episch
verhaal en de schildering van heel
deze eigenaardige wereld, zo vreemd
en toch zo vertrouwd, in dichte draden en met rijke woordkleur geweven Is.
Het werk van Tügel staat niet
slechts om zijn eigen geaardheid, zijn
ongezochte en daarom des te overtuigender originaliteit afzonderlijk in
de moderne Duitse literatuur : liet
staat eveneens op deze plaats, omdat weinig werken een dergelijke stilistische rijkdom,
psychologische
diepte en epische breedte bereiken,
J.D.
LUDWIG TUGEL

« Pjerdemusik
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?€RSSmGBl
gen naar
Boknjk?

DAN IEL
IN DE
PERSKUIL
Het door de Gazet van Antwerpen bekend gemaakte plan dat bij
ie
gemeenteverkiezingen
een
Vlaamse lijst te Brussel zou worden gevormd heeft deze week heel
wat kommentaren gekregen. Onze
wolksvertegenwoordiger Dan'ël Deooninck, die in dit verband werd
genoemd, werd voor de leeuwen
•Jias de pershonden geworpen en
n a a s t de zwarte strepen die hem
werden aangeveegd indertijd door
Pourquoi Pas?, naast de rode vlekken van de jongste tijd, wordt hij
nu gepromoveerd tot een verkapt e franskiljon
door onze vriend
Van Eynde. Van schizofreen gestoken.

JPiiaiAD
Naast die hoger besproken herovering van Brussel die op til is,
»ljn er nog andere tekenen die er
op wijzen hoe goed de Vlamingen
er voor staan. Met een beetje
tekstinterpretatie zou men inderdaad kunnen zeggen dat er nog
een 20-tal echte Belgen zijn overgebleven. Dat leerde ons het verSlag over het welsprekendheidstornooi te Antwerpen in het kader
Tan de ABN-veertiendaagse, waar
feestredenaar
Dr.
Paardekooper
even werd gestoord door tegenmanifestamten.
« Miei Cools zorgde voor een
hoogstaande muzikale omlijsting
v a n het programma en prof. Dr.
P.C. Paardekooper hield de feestrede.
Voor dr. Paardekooper het podium beklom werd opeens luidkeels achter in de zaal geroepen
« Wij weigeren lessen aan te nem e n van deze buitenlander » en
« Er zijn nog Belgen ». Het betrof hier een 20-tal leden van de
NAC-beweging die echter spoedig
door de politie uit de zaaJ werden
gedreven. »
Wij moeten als historicus die
ook van folklore houdt toch even
een bittere bedenking maken. Wij
aanvaarden nog dat in Italië een
•f andere grondwerker een opgcdolven mummie bij de afval wil
gooien, maar dat de Antwerpse
|K>Iitie deze zeldzame eksemplaren
niet in veilige bewaring heeft gehouden is een ontstellende verwaarlozing van ons nationaal
(olklorepatrimonium
Wordt
het
Toor Dr. Weyns niet hoogtijd deze
levende folklore te doen overbren-
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LA LIBHE BElBIttUE
Ziet in de Vlaamse lijst te Brussel een truk om Danic" Deconinck
binnen te smokkelen in de « ware
CVP schaapstal ».
« Ziedaar een schaap waar de
CVP-kudde ie Brussel niet erg op
gesteld is. Evenmin op heren als
Verbaanderd,
Lmdemans,
Bové,
die men ook graag uit CVP-rangen zou zien verdwijr.en. »
Wat die Libre-b?naming schaap
voor Daniel betreft niet akkoord.
CVP en kudde past beter.

VOLKSGAZEg^
Heeft minder vrees dan Ae Libre voor zulke Vlaamse lijst. .Tos
etaleert zijn bekende stelling ((liever rood dan Vlaams» nogmaals
bij deze gelegenheid.
« Als socialist hebben wij er niet
de geringste vrees voor. Wij zijn
rotsvast overtuigd dat. overal m
het Brusselse, maar voornamelijk
In de gemeenten die door socialistische burgemeesters en colleges
worden bestuurd, de vroegere socialistische kiezers de B.S.P. in
reusachtige
meerderheid
trouw
blijven en dat zelfs de meest uitgesproken flamingant onder hen,
verwezenlijkers en bouwers zoals
Bracops, Machtens
Pranck, Cudell, om van de anderen te zwijgen, duizendmaal zullen verkiezen
boven een dromer als Daniël Denonck.
Het socialistisch verlies aan zulke lijst van « Vlaamse Belangen »
zal dan ook vermoedelijk mmiem
zijn. »
Voor dat laatste akkoord Jos, de
Volkshuizen te Brussel hebben,
nog feller dan de kerken dit deden, alle Vlaamse refleks bij de
kleine Vlaamse m a n doen wegvallen. Renegaat - vertranser
Bracops in Anderlecht is daar wel het
beste bewijs van.
« Waarachtig, wanneer wi] denken a a n het wetsvoorstel-Verbaanderd over de splitsing van h e t
kiesarrondisseemnt
Brussel
in
hoofdstad en Vlaamse buiten -n
wanneer wij t h a n s weer dit brouwsel van Deconinck en consorten
onder ogen krijgen, dan komt het
ons voor dat sommige zogeheten
« Vlamingen » alles, m a a r d a n ook
alles, trachten uit te spoken om
de Vlaamse zaak te Brussel te vermoorden, in plaats van h a a r te
dienen.
Het is om zich af te vragen of
de Deconincks en de Verbaanderds
in dienst staan van de kliek die
in « Le Soir », « La Libre Belgique », « Pourquoi-Pas? » en andere hoofdstedelijke
organen geen
enkele gelegenheid laten voorbijgaan om h e t Vlaams belang af te
slachten!

Graaf- en grondwerken met of zonder vervoer
Voor verkaveling van gronden, verhuring van
alle materialen zoals
rups- en autokranen, bulldozers, kamions, enz.

standaard
Manu Ruys zag plots een oude
droom herrijzen. Alle flaminganten in de CVP-schaapstal. Voor de
uitwerking van die droom, zie Libre hierboven.
« Er zijn de voorzichtige onderhandelingen
tussen
sommige
Volksunie-leiders en vlaamsgezinde CVP-ers om een lijst van
« Vlaamse belangen » samen te
stellen met het oog op de e.k. gemeenteraadsverkiezingen. Het gebeurt dat daarbij luidop gedacht
wordt aan een koncentratie-lijst
voor de wetgevende verkiezingen.
Of het echter tot een zulkdanige
ommekeer in de partijkonstellatie
zal komen, lijkt twijfelachtig. De
afloop van de besprekingen in de
drie-partijenkommissie zal hier zeker mede-beslissend zijn. I n die
kommissie gaat h e t niet zo best.
m a a r de Vlaamse CVP blijft kalm.
De grondwetshei-ziening is geen
Vlaamse eis, zegt zij; komt zij er
niet, dan is het nog geen drama.
Dan komt er ook geen zetelaanpassing, maar Vlaanderen zal d a n
weten wie h a a r weigert en waarom. Wij willen, in- elk geval niet
de dupe zijn van een grondwetskoehandel. »
De papierverkopers van de Standaard die hopen ooit van alle
« dissidentie » verlost te geraken
zullen dit zeker niet op basis van
zulk tipisch maneuver lijk In dit
Standaard-slot, waar een nieuwe
kapitulatie reeds wordt voorbereid.
Op alle tonen beloofde de Vlaamse CVP de zetelaanpassing, de
Walen eisten als tegenzet de grondwetsherziening.
Die vermijden, zonder zctelaanpassing wordt de zoveelste Vlaamse overwinning n a a r Standaarden CVP-model.

BURGER
WELZIJN
Het onafhankelijk Brugs weekblad begint dit gekwijl- door te
hebben.
« De CVP heeft vorig Jaar In Juli wel beloofd, Vlaamse kandidaten op te willen nemen en geen
koalities met partijen meer te zullen aangaan, die de taalwetten en
verhoudingen
niet
eerbiedigen,
doch van deze belofte is niets overgebleven, laat s t a a n van een verwezenlijking.
Het is nog te vroeg, om de mogelijkheid van een dergelijke test
n a te gaan, hoe wenselijk de proefneming in het Brusselse ook is,
samen met financiële samenbundeling der Vlaamse mensen, enige
middelen om a a n h e t verderfelijk
Brussels imperialisme een einde
t e maken. Maar het feit, d a t men
ernstig dit eksperiment overweegt,
vooral In h e t katolleke kamp, bewijst, d a t een gedeelte van de opinie h a a r vertrouwen heeft verloren in de traditionele p>artijen, die
nu meer d a n ooit in gans h e t land
met allerlei scheurlijsten zullen
rekening moeten houden, waardoor hier en daar in h e t b e s t u i u ^
beeld van de geoneenten een grondige wijziging kan intreden. Waarom niet, meer konkurrentie k a n
slechts tot sanering bijdragen. »

DB GAZBT

Vraag onze prijs :

P.V.B.A.

Daardoor kreeg Daniël indertijd
de gratis reklame vooraan op de
Pourquoi Pas?

ALWABO

Kouterstraat 12, Kieldrecht, telefoon : 03/75.44.31

Dringend gevr. : Notaris of Dokter in de rechten. Kennende vloeiend Spaans om aankopen, kontrakten en
stichting van een maatschappij te besturen ter plaatse.
Kosteloze reis van 14 d. naar de Can. eilanden, vermoedelijk vertrek begin februari, iehrijven bur. bL
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(HET

Vlaamse randgemeenten door verfransing werden bedreigd. « Nooit
of nooit i> zouden ze van Brussel
afhankelijk worden. Wij kloegen
hier reeds het inlijven a a n voor de
diensten van stedebouw. Nu doet
de Waalse minister ~ van Arbeid
« u n certain Servais "» zijn duit
mee in het zakje o m - d e Vlaamse
kleine nuui in de randgemeenten
plat te drukken.
« Nog voor de inwerkingtreding
van de wet van 2.8.63, houdende
taalgebruik
in
bestuurszaken,
heeft het V.V.O. met klem geprotesteerd tegen de voorgenomen inlijving bij de Brusselse agglomeratie van de 6 Vlaamse randgemeenten bij de gewestelijke dienst
van de medische inspektie van de
arljeid.
Op geen enkel van onze brieven
en protesten gewaardigde de minister van Arbeid zich een a n t woord te verstrekken en op 21 januari werd bekendgemaakt, d a t de
inlijving van de 6 Vlaamse r a n d gemeenten bij de
gewestflijke
dienst van de medische arbeidstnspektie van de Brusselse agglomeratie een feit was geworden.
Het V.V.O. is van oordeel d a t
minister Servais door zijn houding
voor de Vlaamse publieke opinie
onmogelijk is geworden en In de
toekomst voor een ministerportefeuille niet meer mag in aanmerking komen. »
Servais zal nog terugkomen.
Van den Daele is ooit m a a r één
keer minister geweest.

De Unie
Die vorige • week nog gesloten
deuren 'bij ons zag, ziet die zelfde
deuren n u breed open.
Dat noemt men « open en toe,
toe en open »-poUtiek of In h e t
Vlaams « trekzakpolitlek ».
« I n et Volksunie » verscheen zaterdag een belangwekkend edltoriaal van partijsecretaris Jorissen
waarin gepleit wordt voor de vorming van een « breed Vlaams
front ». Hij schrijft : « Wij zijn
bereid i n één ruim Vlaams front
op te stappen ». Het Is duidelijk
d a t sommige Vlaamse kringen zulk
een mogelijkheid ernstig in overweging willen nemen. »

rechtstreeks
uitgegeven
door firma's, thuiswerk, en
ander. Antwoord verzekeid.
Schrijven R.D. Postbus 245
Oeat of Postbus 27 Bnu. 1

HANDELSBLAD)

Walter Luyten.

Vlaamse sportlui!
Vandaag zat. 15 februari
TE WELLE
grote veldrit voor liefhebbers . en nieuwelingen, te
14 u 30.
Ereprijs weekblad
De Volksunie en
sct.oenen San Remo, Aalst
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Dit Brusselse zondagsblad Iaat
iedere week een figuur van de drto
(( traditionelen » a a n het woord
in zijn Vrije Tribune. Voor d e
P.V.V. komt er oud-minister V a n
Offelen a a n het woord. I n zijn
proza moeten we ver zoeken n a a r
de « beruchte vernieuwing » die
de P.V.V. zon kenmerken.
Op h e t vlak van de kultuurautonomie blijven zij de super-bonbelzes die zelfs angstvallig alle onderscheid tussen Walen e n Vlamingen willen wegbannen.
« Men m a g niet vergeten d a t n a
enkele jaren werk van de twee kultuurraden, een centrumvluchtende
neiging zich zal vertonen. De
Vlaamse kultuurraad zal zich l>ezig
houden met zijn taalgebied, terwijl de Waalse r a a d zich om Wallonië zal bekommeren. Brussel zal
h e t risiko lopen verpletterd te worden, niet noodzakelijk uit slechte
wil van de gewesten, m a a r uit onverschilligheid. Dit moet verm».
den worden ten allen prijze indien onze hoofdstad h e t uitstitulingscentrum wi! blijven d a t h e t
ïUtiJd geweest Is en dat h e t als a m bitie heeft te versterken op een
ogenblik d a t Euroi)a het verkozen
heeft als zetel v a n zijn gemeenschappelijke instellingen. »
Men r a a k t nog niet a a n de Brusselse prerogatieven of ze roepen
al (( h o u d t de dief ».
Bruxelles Capitate — Hoofdstad
Brussel k a n gerust zijn : m e t elgen bevoegdheden
uitgerust zal
ons kultuurapparaat de Vlaamse
aanwezigheid t e Brussel beter d a n
ooit k a n n e n verzorgen.
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TREKKING
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DIMANCHE-PRESSE

HOGE LOTEN

Ontmaskert nog een andere van
die ijdele CVP-beloften. Wie herinn e r t h e t zich niet meer:in juli vorig j a a r n a Hertog^nnedial zegden
de Vlaamse CVP-ers d a t h e t kompromis niet wilde zeggen d a t de

BIJVERDIENSTEN

BELGEN

•n 58.025 LOTEN v*n
200.000 F t o t 400 F

Hti B<^t 200 F
H«t TfMd» 21 F

u

pE VOLKSUNIi

SOCIAAL DIENSTBETOON

BEWEGINGSLEY
ANTWERPEN

BERCHEM
Aan de leden der afdelingen
Berchem, Wilrijk. Mortsel, Hoboken.
Op vrijdag 21 februari e.k. te
20 u u r 30 Vlaams huls Tijl,
Antwerpse straat 59, Mortsel.
Voorlichtingsvergadering
met
debat.
Onderwerp : Grondwetsherziening.
Spreker : de heer W. Luyten.
Alle leden en propagandisten
op post.
DEtJKNE
Belangrijke vergadering op 17 feb r u a r i 1964.
Op m a a n d a g 17 februari 1964
o m 20 uur 30 gaat onze m a a n d e lijkse vergadering door in h e t lok a a l « Piaza ». hoek Galliforlel
e n De Monterijstraat t e D e u m e
(C) (over cinema P l a z a ) .
Spreker : volksvertegenwoordiger Mr Van dei- Eist over de politieke toestand.
Wij dringen a a n bij al onze simp a t i s a n t e n om, uit
waardering
voor onze algemene voorzitter, tegenwoordig te zijn op deze vergadering.
Jaarverslag.
D a n k zij de zeer grote werking
die tijdens het afgelopen j a a r t e
D e u m e plaats vond heeft onze affdehng zich opgewerkt tot een
der sterkste afdelingen van Vlaanderen.
Op alle gebied weraen prachtige
resultaten
geboekt. Het
aantal
abonnementen
werd
di-astisch
verhoogd. Onze afdeling was zelf
de enige die m 1963 tweemaal h e t
grootste a a n t a l abonnementen (op
een m a a n d
aangeworven)
van
gans het Vlaamse land binnenbracht. Het a a n t a l
leden werd
verdubbeld. Onze jaarlijkse finan. ciële mobilisatie h e e l t driemaal
meer opgebracht d a n verwacht
werd.
In 1963 werden er te D e u m e
1.650 huisbezoeken afgelegd. Er
werden 53.500 pamfletten gebust,
4.400 brieven verstuurd en 3.000
propagandabladen verspreid.
VNSA
Te D e u m e werd een afdeling
opgericht van de Vlaams - Nation a l e Soidatenaktie, onafhankelijke
vereniging die de belangen van de
Vlaamse dienstplichtigen
behartigt. De VNSA geeft een tijdschrift uit, het « Vlaams Soldatenblad ».
Meerdere inlichtingen : Alpaerts
Ferdinand, Antoon van den Bosschelaan 65, Deurne (C) — Tel. ;
36.50.63.
Kolportage.
Onze volgende kolportage
zal
voor de eerste m a a l doorgaan met
een radiowagen. Wij doen d a n
ook een oproep tot al onze medewerkers om op post te zijn. De
k o p o r t a g e zal doorgaan op 16 februari 1964
Verzameling oc 10 uur op hoek
Herentalsebaan en Muggenberglei.
KKSSKL
Een flinke opkomst schiep zaal
Alcazar om m een Breugelzaal
met stemming en smullers die op
Oproep a a n alle mi itanten en
leden van de .Muziekkapel.
Zaterdag 15 februari 1964 :
Optocht doorheen de gemeente Mortsel met de voiledige
muziekkapel.
Alle vendeliers en leden van
de
muziekkapel
verzamelen
van af 14 uur 30 a a n het lokaal « Tijl », Antwerpsestraat
59, te Mortsel.
Vertrek stipt te 15 u u r !
Aandacht : volledige kleding,
mstrumenten
gepoetst
en
witte nandsohoenen.
Einde rond 17 uur 30.
Allen op post. Geen te la.it komersl
Woensdag 19 februari 1964 :
Aigement vergadermg in het
okaal « Tijl ».
Spreker Karel DiUen, politieke scholing.
Aanvang te 20 uur 30.
Arrond;sspment Antwerpen ;
Vanaf 20 februari kan men
kaarten en toten verkrijgen op
het sekretariaat
Grote steenweg 165 te Berchem voOr h e t
reusachtige Vo!ksimie-bal op
24 april a a n s t a a n d e !

h e t hanenfeest van de Volksvmie
(Kesset) de beste Kempische tradities van « teerfeesten » hooghielden. Na een korte tafelrede
van Wim Jorissen werden de tafels opzij geschoven om in lustige
d a n s e n de spieren los te gooien
voor de komende kiesstrijd. Van
h e t arr. bestuur waren verschillende leden aanwezig.

VOERSTREEK

ANTWERPEN

mooie zaal R e m b r a n d t te Genk.
Zoals de vorige jaren zal h e t
weer een succesvolle avond worden.

OOST-VLAANDEREN

AALST
MECHELEN
E e n aandachtig publiek volgde
de uiteenzetting van de heer Tjotter v a n de Ambassade van ZuidAfrlka die voor de Mechelse Kontaktklub kwam spreken over h e t
probleem van de apartheid. Een
geanimeerde diskussie ging de
vertoning van een reeks filmen
over Zuid-Arika vooraf. Voor de
vergadering l ^ d e
arr. voorzitter
R e n a r d een verklaring af over de
Volksunie en de gemeenteverkiezingen in h e t arr., waarbij als regel geldt d a t de Volksunie zal opkomen in gemeenten boven 10.000
inwoners.
Kolportages.
Zowel de afdeling Lier onder de
leiding v a n J a n Vanden Broeck
en J a n Meylemans, als de afdeling
Mechelen met als bezielers F r a n s
Gielis en Lode Van T h u m h o u t
versterken h e t propaganda-appar a a t van de Volksunie op h e t vlak
van de kolportages.
Helpers zijn echter altijd meer
d a n welkom. Op te geven m Opsinjoorke, Nieuwwerk,
Mechelen
of Café Den Hoorn, Kon. Albertstraat. Lier.
NIJLEN
Op vrijdag 21 februari te 20 uur
in het bovenzaaltje van h e t gildenhuis, spreekt P a t e r
Brauns
voor de tweede m a a l te Nijlen.
Als tema werd verkozen « Het radicalisme in Vlaanderen ». Ditm a a l moet de zaai t e klein zijn.
Ook van de omliggende gemeent e n verwachten we sterke afvaardigingen,
NIJLEN-DUFFEL
I n tegenstelling met sommige
krantenberichten delen deze afdelingen mee d a t in h u n gemeente
geen Volksunielijsten zullen ingediend worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij laten h u n
leden vrij
lljstverbmdingen a a n
te gaan met andere nlet-kleurpolitieke groeperingen.

BRUSSEL
Avonden van ontspanning.
Na het schitterend bal van 8 feb r u a r i m VUvoorde wordt op de
volgende d a t u m s en plaatsen nogmaals
gelegenheid gegeven
om
h e t h a r t eens op te halen :
Op zaterdag 29 februari te 20
u u r in de zaal Annemarie t e LieOp zaterdag 7 m a a r t te 20 uur
in de zaal St-Anna, St. Guidos t r a a t te Anderlecht.
Op zaterdag 4 april te 20 u u r m
de zalen v a n het gemeentehuis te
Jette.
D a t u m s voor politieke werking.
Zondag 16 februari te 9 uur achter de KVS of te 9 uur 45 a a n de
kerk van Londerzeel voor belangrijke werftocht met verkoop van
óns blad.
Zondag 23 februari in « 's GraVenhof » te Dworp : kaderdag.
Donderdag 5 m a a r t m
zaal
« Luxor », Paviljoenstraai 56 te 20
uur : spreekbeurten over « Wij en
Zuid-Afrika ».
Zondag 8 m a a r t : werftocht met
verkoop van ons b a d in NederokZondag 12 apiil m zaal Van der
Borght te St-Martens-Bodegem te
17 uur 30 : spreekbeurt door E.P
Brauns, gevolgd door f i t o over
IJzerbedevaart.
LONDERZEEL .
Naast het nuisbezoek is het kolpor e r t n t h a n s van uitzonderlijk
belang. Op zondag 16 februari
mo t e n zoveel mogdUjk deelnemers
aanwezig zijn te 9 uur achter de
KVS of te 9 uur 45 aan do hoofdkerk van Londerzeel. Op verzoek
gaan we n a a r deze belangrijke en
uitstrekte gemeente

LIMBURG
GENK
We Kunnen reeds van nu melden dat het jaarlijks provinciaal
dansfeest van Vnendenband Limburg zal plaats nebben op zaterdag 7 maai-t (Halfvasten; m de

Na de winterslaap h e r v a t t e n
de kolportages in h e t arr. Aalst.
Met h e t oog op de komende verkiezingen zullen de kolportages
van zeer groot belang zijn. Het is
de plicht van wie zich k a n vrij
maken (en wie k a n h e t niet?) er
a a n deel te nemen.
Haaltert komt eerst a a n de
beurt, op zondag 16 februari.
Samenkomst lokaal de Vriendschap, Kerkstr. Aalst, om 8 uur
30.
Het topbal Van het jaar...
h e t Kameradenbal.
Op zaterdag 15 februari 1964
om 2i uur In Roeland.
Waltra-orkest van S t a n Phlhps.
Deuren open om 20 u u r 30
(geen reservatie).
Stadskledij.
T e n voordele van de gevengenenhulp en de sociale werken
Van Vriendenkring Sneyssens.
OUDENAARDE-RONSE
Zaterdag 22 februari te 17 uur
komt in het lokaal te Leupegem
de arrondissementsraad bijeen. De
gemeenteraad- en parlementsverkiezingen zullen o.a. een van de
p u n t e n van de agenda uitmaken.
De leden van de r a a d worden
eerstdaags uitgenodigd.

WEST-VLA ANDEREN
DIKSMUIDE
Werftochten.
Zondag 16 febr. De P a n n e (afd.
Admkerke en Koksijde).
23 febr. H o u t h u s t (gans h e t
arrondissement).
De afdelingen die niet over vervoer beschikken, gelieven zich m
verbmding te stellen met Leo Devreese Dlksmuide (telefoon) 051
(50749).
Steunbus.
De bus geplaatst in h e t Vlaams
Huis bracht 460 F op.
Galabal IJzertoren.
Het jaarlijks galabal ingericht
t e n voordele van de wederopbouw
van de IJzertoren, gaat door op
zaterdag 22 febr. om 20 uur in de
feestzaal St. J a n , Hoge brug (Dlksmuide. Het orkest de Sea-Siders
speelt ten dans, Vooi-behouden tafels te bevragen in Hotel St. J a n
(tel. 051.502 74) aan 10 F .
Ieder Vlaming houdt deze avond
vrij. De toren nadert zijn voltooiing, draagt ook nog uw steentje bij, door uw aanwezigheid op
dit prachtige galabal.
GEBOORTE
Op 5 februari werd onze vriend
Wim Mus, ietterzetter a a n ons
blad, vadsr van een dochter die
Linda we'd gekerstend Hartelijke gelukwensen a a n ht-t jo-ge gezin.
GEBOORTE
Koen, Anne-Mieke, Durk, Marleen, Bart en Lieveke melden met
vreugde de geboorte van
een
broertje Geert op 10 februari in
het gezin van
bestuurslid Peyaerts - Momaerts ie B erzel. We
wensen de famuie ge uk met h u n
jongste V^aairse spru t.

ANTWERPEN
Iste maandag en 3de vrijdag, v a n .
af 20 uur « Peter Benoit » Frankrijklei 8. Volksven. R. MattheysGens
BEERZEL
Eerste en de 3de vrijdag v d .
m a a n d 19-21 uur, Veldenstraat 1 :
G. Van den Bosch.
BORNEM
E'ke eerste zondag, van 11 tot 13
uur. Dhr Ward Rolus. « Ami »,
Grote Markt.
BOOM
2de maandag der maand. 20 uur •
21 uiu- bij Meuiemans Pr. De
Schutterbaan
17. VolksverU R.
Mattheyssens.
DUFFEL
Elke donderdag van 16 tot 17 uur
bij Van Loven, Kerkstraat. Dhr
Ludo Sela.
GEEL
Elke vrijdag 18 uur . 20 uur. Waterstr 3L TeL 585.35. Dr Jlir. J o
Beünans.
LIER
3de m a a n d a g der maand, 21 uur 22 uur. Café « De Hoorn ». K. Albertstr. 8. Volksvert, R Mattheyssens.
2de en 4de donderdag van de
maand. Van 14 uur 45 tot 15 uiu:
15 Dhr Ludo Bels.
KONINIGSHOOIKT
1ste en 2de donderdag Van 13 uur
30 tot 14 uur 30 bij Van den Wyngaert. Dorp. Dhr Ludo Sela
MERKSEM
ledere vierde woensdag van de
m a a n d te 20 uur in het lokaal
« Tyl ».
MECHELEN
Tweede vrijdag van 20 tot 20 uur
30 a Gtüdenhuls », Veemarkt.
Dhr Wim Jorissen.
3de maandag der m a a n d 19 uur
30
20 UUT 30 (3afê « Opsin Joorke ». Marku /olksvert. R. Mattheyssena
TURNHOUT
4de maandag der maand. 19 uur •
20 uur Gaté « Camormus », Grote
Markt Tel
421.55 Volksvert. R.
Mattheyssens
Elke vrijdag 18 uur
20 uur.
Graatakker 142. t e l 42105 Dhr J;.
Van Bruggen.

LIMBURG

HAMONT
Dagelijks,
voormiddag
Pastoor
LemmenssU. 9, tei. 453.01. Di L.
Sempeis.
HASSELT
4de vrijdag der m a a n d 15 uur •
15 uur 45 Hotel Warson Stationsp.ein. r e l 011-236.64 Senatoi Diependaele.

Laatste woensdag der maand. IQ
uur • 18 uur. < Hot De V o ^ B 'S
GravenvoererL Ir Clem Colemon^
drs. Joris Degraeve.
WATERSCHEI
Elke avond, behalve vrijdag, 10
uur . 21 uur. Bm. Vandoreniaan
47. teL 531.5a Dhr M. A d o n *
prov. sekr. Dienstbetoon.
ZONHOVEN
Dagelijks. Welerstr. 2, tóU 132,31»
Dhr AU. Jeurlssen.

WEST-VLAANDEREN
ASSEBROEK :
Elke dinsdag. 20 uur • 21
T u i n s t r a a t 6.

UUUI

BLANKENBERGE
Elke maandag, woensdag en vrl|.
dag, 19 uur - 19 uur 30. G r o e n »
s t r a a t 45. Dhr O. de C3onlnck.
BRUGGE :
Elke zaterdag, I l uur 30 • 12 utm.
Lokaal Vlissinghe
Blekersstr. X
Advokaat G. van In,
DIKSMUIDB
1ste m a a n d a g der maand, 18 u u r «
20 uiu: « Vlaams Huls i, IJzeiw
laan 83
Tel
051-507.49. Volksvert. L. Wouters.
1ste zaterdag der maand, 16 uur •
16 uur. « Vlaams Huls ». Dhr Bi
Lootens.
Elke zondag vm., « Vlaams HulSB.
Ir A. De Ganck.
GISTEL
Op afspraak. P. Bortlerlaan 27;
tel 059-285.09.Dhi M. Zwaenepoel,
KOEKELARE
Op afspraak. Oostmeetstr. 56 Ai
teL 051-580.31. Burgem. E. Looten».
Elke zaterdag, 10 uur 30 - 11 uuu
30. Lokaal « Vlaams nuls » Elisap
bethl. 105 Dhrn C. de Conlnck «a
P. Claeys.
KORTRIJK
1ste maandag der maand, 18 uur19 uur 3 Vlaams Huis ». Groenr».
gestr tel 056-225 22. Senator Dl».
pendaele.
KNOKKE :
ledere zaterdagvoormiddag, op afspraak Sieenstratelei 8, t e l 109.31
Dhr B Van Maldergem.
NIEUWPOORT
Elke werkdag vanat 18 uur Caoac
dalaan 9. tel. 058-231.37. Dhx U,
Mertens.
OOSTENDE
Op afspraat. Wapenpleln 9 ( t A
059
763 28) L. Van de Weghe.

MAASEIK
Elke donderdag, 19 uur 30
21
uur Vleumerstr, 28. Tei 612.26.
Dhr A Everts.
NEERPELl
4de vrijdag der maand, 14 uur 1514 uur 45. Hote. Neul Sfationsplfin tel 011 426 77 Senator Diepen daele
NIEL-BIJ-AS
Elke dag op afspraak Statlonstr..
te 570.63 Provmcleraadsi J Degraeve
N lEU WERKERKEN
Op tel ol schrift afspraak. Prov.
seKi
V U . Oiestweg *52
tel.
738 17 Ir Clem ColtmonU
Rpne Evers.
üVERPELl
Op a l s p r a a t Dorpstraat 142 Dhr

DE VLAAMSE KLÜB MECHELEN
nodigt U uit o p het

SPROKKELBAL

rOEKERTJ
Twee wmkeljuffr. gevraagd t e
S m t Idesbald-Koksijde, liefst een
weinig
franssprek
Eventueel
slaapgelegenheid, Schrijven
kantoor b ad of S t r a n d l a a n 281 m e t
verl. loon.
8
Piano, goede studiepiano, per okkasie te Koop. spotprijs. Constitutiestraat 22 Antwerpen.
9
Vakkundig tekenaar (publicltettdekoratie-il u^^tratie van boeken en
drrg. I zoekt werk. Schrijven kantoor blad
10
Over te nemen V!aams café te
Antwerpen. Tel. 03-33 12.61.
11
Vlaamse firma uu het Brusselse
zoekt autüvoerder voor afleveren
ten hu.ze bij paitikuheren Schrijven kantoor blad
13

zat. 2 2 februari, zaal A.B.C., Bruul
Het E u r o - T V - O r k e s t Paul Quintens met de
INTERNATIONALE VEDETTE
trompettist Theo Mertens
speelt ten dans.
Kaarten bij : F. Van de Werf (tel. 11471), L. Vervoert
(tel. 12942), M. De Jonghe .Augustijnenstr. 55, L. Beyens
(tel.
17636). Plaatsbespreking Boekhandel Leemans,
Guldenstraat 19 (tel. 15297.

DinamLsche neer, 24 Jaar, vrij
van alie mijitaire verpiicnt.ngen.
zoeKt nieuwe werKRring Dip o m a
van nogere seKundaire recnniscne
studie.
Specialiie t
binnenhuisUunsT (S.L.B I.
Suggereert
leKenbureei, arcnitekt. publiciteit, Kunsmandel. Andere voorstellen Kunnen aangeboden worden.
Schrijven n a a r Oscar R e r a r d .
Hovenierstraat 24, Mechelen die
zal bemiddelen.

DE VOLKSUNIE
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SEHB^Di

ANTWERPEN
ANTWERPEN-STAD
Het PalUete sbal van 15 februar
Ti 1964, gaat met door op LmketOever, zoals aangekondigd, maai
•wel in Tyrolerhof, August Van
P u t l e l te Borsbeek.
ANTWERPEN
Z a t e r d a g 15 februari ; alle milit a n t e n verzamelen van af 14 uui
30 m het lokaal « Tijl » te Mort
BBL Voor de eerste maal van dit
j a a r -zal de volledige muziekkape
terug op s t r a a t komen I Optoch
doorheen de gemeente Mortsel.
Vertrek 15 uur stipt.
Woensdag 19 februari ; algeme
n e vergadering in ons lokaal, Ant
werpsestraat 59. Mortsel.
Aanvang te 20 uur 30. Dagorde
politieke scholing, spreker dh,
K a r é l Dillen.

BOBGEBHOUT "'
O p m a a n d a g 3 februari bracht
senator dr. Roosens, voor een talrijk en aandachtig genoor. een
«iteenzettmg
over het actueel
probleem van de ziekteverzekering.
D e spreker schetst vooraf het
o n t s t a a n van de vrije ziekteverzekermg, de oprichting van vnje
mutualiteiten
om vervolgens te
handelen over de verplichte verzekering sinds 1945. De keuze van
mutualiteit was vrij, doch daar de
hiudige mutualiteiten meestal afhankelijk zijn van
de traditionele kleurpartijen, is het vanzelfsprekend d a t deze hieruit partijjwlltieke m u n t trachten te slaan.
De deficitaire toestand van het
Rijksfonds, vooral tengevolge van
de
menigvuldige
misbruiken,
noodzaakte de verschiLende achtereenvolgende regeringen
smds
1953, de hervorming van de ziekteverzekering onder ogen te nemen. Het IS eerst de huidige regermg die een nieuwe wet a a n
h e t Parlement kon voorleggen. Dr.
Roosens belicht dan de houding
v a n de
Volksuniemandatarissen
ten overstaan van deze wet, de
« wet Leburton ».
T o t slot van zijn degelijk gedocumenteerde spreekbeurt komt
h i j tot het probleem van de huidige moeilijkheden die gerezen
zijn tussen de regering en de dokters, hetwelk hij op een uiterst
objectieve wijze toelicht.
De vergadering eindigde met
een levendige besprekmg waaraan
actief door de leden werd deelgenomen.

HOBOKEN
Z^f-'-enkas en Vakbnnd
Wie inlichtingen wenst betreffenae de Viaamse Ziekenkas en
het A'gemeen Vlaarrs Vakverbond,
kan deze b e k o m m m lokaal « Palü e t e r », Kioskpiaats 115.
BERLA.\K
Esn bomvolle zaal be'oonde het
werk van de stichters van de jongste afdeling van de Vo'ksunie m
het arr. Meche en. Een 50-tal leden zijn een goede vertrekbasis
voor de afde ing Berlaar, die ook
mee kan stoelen op het Vlaamse
klimaat geschapen door de aktie
rond Guldenspoienviering en Mars
op Antwerpen. Ludo Se s, Walter
Luyten en Wim Jorissen kregen
een dankbaar applaus van h e t bezielde publiek dat geestdriftig meezong tijdens de film over de betoging te Antwerpen
toen de
Vlaamse strijdliederen weerklonken.
Samen met de afdelingen Lier,
Nijlen,
Koningshooikt,
Kessel,
vormt Berlaar mee h e t vijfhoekxg
bastion van de Volksunie in het
arr. Mechelen. Het is onze 11de
afdeling.
MERKSEM
Kolportage op IG februari.
Reeds verschillende
medewerkers hebben hun deelname toegezegd aan de kolportage met ons
partijblad m onze gemeente.
V.K. Groeninghe.
Onder de auspiciën van de V.K.
Groeninghe richt de Waterploeg
op zaterdag 7 m a a r t een verkleed
en onverkieed Halfvastenbai i r
Zoals vorig j a a r zal deze vrolijke avond doorgaan in ons lokaal
Tyl, Bredabaan 298. Deelname m
de onkosten 20 P.
Pater Marcel Brauns komt n a a r
Merksem.
De datum d a t deze zeer eminente
theo'oog n a a r Merksem komt is
nu door allerlei omstandigheden
veranderd en uiteindelijk vastgesteld op zaterdag 18 april e.k. te
20 utir in de zaal Tyl.
Het onderwerp dat deze zeer oekende Vlaamse Pater zal behandelen IS zeer interessant : Vlaamse
en sociale beweging bijbels belicht.
De toegang tot deze uitzonderlijke voordracht is vrij. Ieder Viar
ming is welkom.
Gemeenteverkiezingen.
Met een gerust gemoed gaan wij
de komende gebeurtenissen tegemoet.
De hulp, de simpatie, de aanmoedigmgen die ons toekomen uit
al de lagen onzer bevolking voorspellen ons d a t er dit laar m
Merksem grote veranderingen op
til zijn. Daarom richten wij ons
ditmaal tot diegenen van onze
vrienden die wij niet veel zien en

Ziekenfonds FLANDRIA — wettig erkend.
Keizer Karelstraat 39, Gent — 09/23.52.27.
R a a d van Beheer : Dr Van L«emputten Dr. Van Boxelaere. Dr. Muysman, Dr Gilbert. Dr. Van der Sloten. Adv Verniers, Adv. De Rijcke. Adv. Thoeye, Apoth. Chielens. Ir Deroo,
tr. Deroo. Industr Sturtwagen.
Vanaf 1-1-1964 kunnen en uiterlijk op 1-7-1964 moeten alle
VerpUchte ziekteverzekering voor Zelfstandieen,
dlteit (Wet 9-8-l'>63) bij een wettig erkend ziekenfonds. (Deze
verzekermg zal niet volledig zijn maar enkel de grote risico s
dekken).
Het ziekenfonds PLANDRIA Is Inmiddels uitgegroeid tot de
voornaamste Vlaamse Mutualiteit met s e k t e s verspreid over
h e t Vlaamse lano. Wij verwachten dan ook dat de Vlaamsyoelende zelfstandigen, tot hiertoe nog met aangesloten, onze rangen zullen vervoegen.
Steunende op de ervaring wiUen wlJ nochtans de zelfstandigen, vrije beroepen en landbouwers, die de" leeftijd van 55
Jaar — maximale leeftiidsgrens voor aansluiting — nog niet
hereikt hebben, aanraden zich vohedig te verzekeren en zich
niet te beperken tot het wettelijk verplicht minimum Dit geldt
des te meer voor de jongeren omdat de betrekkelijk kleine
maanoelijkse bijdrage niet opweegt tegen de voordelen die een
volledige ziekteverzekering biedt, 275 F per maand, en dit voor
gans het gezin, schoolgaande kinderen tot 25ste levensjaar inbegrepen.
Met P.C. rekening en telefoon kan men rechtstreeks bij h e t
sekretariaat aan.«rlulten.
Afsnijden en m open omgiag als drukwerk, 50 et., n a a r h e t
centraal sekretariaat sturen.
Ondergetekende, »
wonende
.'...*."!.'.'.".*.'.'.".'.*.'
straat, n r
te
Wenst het bezoek te ontvangen van een afgevaardigde van
JIV* 1 L
V, , < J ' 3 ) 3 B P apusSroA ap do isjai
-vincmvné.
zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen ziekte en InvaUTelefoon :
Wenst inlichtingen, zonder verbintenis.
Handtekening.

die z'ch we'n'g interesseren voor
h e t grote en kleine werk in de
partijafde'mg ze've. Het is niet
voldoende (w.j geven toe soms
nog al dikwijls) eens m Uw zak te
schieten. Het is niet voldoende Uw
lldkaart te betalen en een abonnem e n t te nemen op de Volksunie.
Dit j a a r hebben wij gemeenteverkiezmgen! Nu mag niemand of
niets achterwege b'ijven.
Het zal afhangen van de toewijding en het werk van allen zonder uitzondering of de duizenden
Vlaams nationaal voelende mensen van onze gemeente de vo gende zes j a a r representatief
en
n a a r h u n waarde zullen vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad
van Merksem.
Voor de jongste oorlog zetelden drie Vlaams nationalisten m
de Merksemse gemeenteraad Al
moet de onderste steen n a a r boven gewroet worden, m a a r die
drie gekozenen van de Vlamingen
moeten er terug komen.
Met valse
voorspeMingen
en
nooit gehouden beloften hebben
de kleurpolitiekers
nu
twintig
j a a r lang onze mensen n a a r h u n
k r a a m gelokt.
Gedaan, uit. Afgelopen!
WILRIJK
Zondag 16 februari grote kolportage m de gemeente. Verzamelen : JulliLS Moretu=lel 310 te 9
u u r 30. I n ichtingen G. Celis tel,
384281.

BRABANT
PROVINCIALE
KADERDAG
BRABANT
Op 23 februari a.s., in het
n 's Gravenhot » te Dworp.
Nadare inlicbtin^en volgen.

SCHAARBEEK
Donaeraag 5 m a a r t te 20 uur in
het .OKaai « Luxor ». Paviljoenstraat 56 te Schaarbeek, spreken
de n D. Bogaeii algemeen voo"zitiei van net A N.S A V . en de n.
Loiter. KuJturee
attaché Dij de
Zuid-Af:fikaanse Ambassade, over
«t Wij en Zuid-Afrika ».

w i j zijn ervan overtuigd d a t
vele nieuwe medewerkers
zich
zullen aansluiten. Meldt ü bij G.
Dekeyser, Onderbergen 57 G e n t .
Sociaal Hulpbetoon - KoffietafeL
Op zondag 16 februari geeft n e t
Vlaams Sociaal Hulpbetoon een
koltietatei voor de gepensioneerden en/ol
invaliden
Het feest
gaat doo m de bovenzaal van café « Rome B, Kleme Vismarkt 3
te Gent om 15 uur
Gratis tombola en verrassmgen.
Belang.steüenden
kunnen
zich
laten inschrijven oer open briefkaart, te nchten aan bovenstaand
adres uiterlijk tegen 8 februaal
(de deemame is gans kosteloos).
Personen welke zich moeilijk
kunnen verplaatsen worden thuis
afgehaald en teruggeb a c h t
Aarzel niet om uw deelneming
kenbaar te maken.

WEST-VLAANDEREN
De Volksuniesigaar wo dt nog
steeds te koop aangeboden.
West-Vlaanderen rekent
op al
onze vrienden om de kas te hetpen spijzigen.
Bestellingen worden
ingewacht
op vo gende adressen :
Provinciaal Sekretariaat. Pietec
B o r t i e l a a n 27 Gistel
De C!ock Rene. Kerkstraat 3,
Wondelgem
Bestellingen van minder d a n
1000 stuks 4 P
Bestellingen van minstens 1000
stuks 3.25 P
BLANKENBEBGE
Het avondfeest van de afd Blankenberge wordt ve daagd tot zaterdag 1] april a.s.; op die d a t u m
geven alle bewuste Vlamingen van
de kust elkaar afspraak in de zaal
« T h a h a » te Blankenberge.
Opening nieuw Vlaams lokaal
Het afd. bestuur nodigt alle belangstellenden uit de opening bij
te wonen van het lOkaal < Rubenshot » op de hoek van de
Weststraat en de Gen. Lemanlaan te Blankenberge. Deze opening vindt
plaats op zaterdagavond 29 februari.
BRUGGE

OOST-VLA ANDEREN
DENDERLEEUW
Op 20 februari viert Emiel Hullebroeck zijn zesentachtigstr- verjaard? g. De Vo ksun eafdel ng van
Denderleeuw wenst de meester " n
zijn echtgenote van harte geluk
en hopen dit nog menig j a a r t j e t e
mogen doen.
De vlaginhu'diging en de viering
van het vijfjarig bestaan der afdeling gaan bepaald door op zaterdag 11 anril. Wat we nu reeds
kunnen zeg'gen is h e t volgende :
« Kor Van Der Goten komt! ».
Dus : Houdt deze avond vrij.

N a a r h e t 2de Lentebal.
De kaartenverkoop voor h e t 2de

Schuimrubbermatrassen
met
Gebreveteerde
bedekklngslaRen
(Brevet 529768)
Ressortmatrassen
met
Gebreveteerde karkassen
(Brevet Ö12767J

GENi
15.3.64 : kolportage met geluldswagen te Drong"D fn Baa:le-Drongen
3.4 64 : mabsaie meeting m het
lichl van de Komende gemeenteverkiezingen
Vertoning van de
filmen « Voik-suniebetoging » en
« Pederaie Mars te Antwerpen o.
12 4 64 ; Kolportage met geluidswagen te St. Denijs-Westrem
en Alsnee
10 5 64 ; kolportage m De P m t e
14 6.64 : kolportage
Ir
St.
An landsberg
5 7.64
Ko.po tage te Merelbeke
Deze Koiportages staan buiten
de aktiviteiten 'onn de gemeenteverkiezmgen die worden uitgestiph
p e a door de bijzondere werkgroep.
In de maanoen Juh augustus en
september luiden wil dan in sa^
menwerking met deze werkg oep,
het Volksunie-offensief in te Gent
om hier op gemeentelijk vlak de
zege van de Vlaams
Nationale
gedachte af te dwingen

Voor al
uw wijnen en likeuren :

GROOTHANDEL F.S.
Liersesteenweg 372
MECHELEN
TeJefoon : (015)14909

^
Lentebal, d a t doorgaat op 7 m a a r t
a.s. vanaf 21 In h e t Boudewijnpark, St. Michiels, is geopend. H e t
avondfeest Is toegankelijk a a n 35
F (voor de leden) en 40 F . Elke
toegangskaart geeft daarbij r e c h t
op deelname a a n de bizondere
tombola. Al wie jong van h a r t e
is vervoegrt op zaterdag 7 m a a r t
h e t Boudewijnpark om er zich t e
verlustigen op de muziek v a n « de
Meloritmers » en « die Edelweiss
Kapelle »!
K a a r t e n bij de leden en In de
gekende lokalen.
Handelaars steunen h e t M e Lentebal.
Het is reeds traditie d a t op onze handelaars een laeroep wordt
gedaan om de tombola van h e t 2de
Lentebal m e t prijzen te stofferen.
Ook n u hopen we dat ze niet l a
gebreke zullen blijven. De prijzen
worden a a n huis afgehaald; telefoneer a.u.b. n r 370.90 of 375.99.
Marcel Matthijs, 65 jaar.
Op 9 feb. 11. gmg te Brugge een
gezellig etentje door waarop jongeren en ouderen, samen met h e t
a r r . bestuur van de V.U.-Brugge,
hulde bra.chten a a n de volkstrouwe romancier. Hulde - woorden
werden
o m . uitgesproken
door
Mr. G. van In, d h r R. Oordy en
d h r A. van de WaUe. De gevierde zelf h a a l d e herinneringen o p
a a n de « Groeninghe W a c h t » e n
a a n zijn belevenissen als jongaktivist tijdens en n a wereldoorlog 14-18. De aanwezigen n a m e n
node afscheid en h e t was de algemene wens d a t een dergelijk
samenzijn in
de toekomst nog
meerdere malen zou mogen p l a a t s
vinden.
Bij h e t T.V.-spel « Een tegen
Brugge » was het nauwelijks bekend dat 50 leeuwenvlaggen moesten aangedragen of talrijke leden
van de Brugse V.ü.-afd. waren
reeds present om Brugge op d a t
pimt tenminste geen beschamend
n g u u r te laten giaan. Samen m e t
de arr. vlag defileerden d a n ooit
bijna 100 leeuwenvlaggen voor de
camera's en onder de vaandeldragers waren er van wie boze tongen zegden d a t ze de allures v a n
beroepsbetogers h a d d e n gekregen.
Heel het arr. Brugge d a n s t in
h e t Boudewijnpark, St. Michiels - Brugge op zaterdag 7
m a a r t a.s. vanaf 21 uur
Tweede Lentebal met h e t orkest « de Meloritmers » en
« die Edelweiss Kapelle ».
Toegangsprijzen : 35 en 40 F .
KNOKKE
Lentebal te Brugge.
K a a r t e n voor net arr. Lentebal
van 7 lastart ajs. zijn te verkrijgen in het « Vlaams Huis », Elisabethlaan 105, Knokke.
POPEBINGE
Zondag 17 dezer is er kolportage
t e Poperinge. Vergadering te 8 u u r
45 in « Het Belfort » te Popermget
Wij rekenen op de aangegeven leden van : Roesbrugge - Haringe^
ReningelBt,
Vlamertmge,
leper,
Boesmge en natuurlijk ook Poperinge Iedereen weze dus op post.
TOBHOÜT
Het airr bestuur besliste op 3
J a n u a n U om vanaf 15 maart a.s.
in net kanton Torhout een uitgebreide propaganda
kampagne te
voeren Worden voorzien : koiportages. meetings op openbare pleinen, ve'spreiding van een speciaail
pamflet Wie geldelijk of metterdaad tot deze aktlvlteiten wil bijd r a g e n kan zich melden bij net
a r r bestuur of bij de kantxjnna'e
gevolmachtigde ' dhr J Roelof,
Veldstr. 53. Assebroelt.

Gewatteerde bedspreien
Wollen dekens

Tel. 44641 en 44642
Indien O Reen verkoper
In uw omtrek kent stuur
on» een kaartle en we
eenden O bei adrea van
de dichtst
bljeelegea
Terkoper Star Zele

OVEBLIJDEN
I n de leeftijd van 73 j a a r overleed op 3 dezer t e Lichtervelde de
heer M. Vanderhaeghe. Hij werd
op 8 februari onder grote belangstellmg begraven.
Aan de geachte familie onze b©.
t u i g i i ^ van kristeUjke deelnemlngt.
T e Antwerpen overleed schielijk
in de leeftijd van 67 jaar de heer
Aug^ust LankMis, echtgenoot v a n
S. De Graeve. Hij werd begraven
op 5 fetMnarl jl.
Aan de geachte familie onze ge»
voeiiens van innige deelneming.

OE VOLKSUNIE

ANTWERPEN
ANTWEEPEN
Fümsektie.
Vanaf 1 februari werden de
filmavonden hernamen.
Afspraak
met Dhr.
Lauriks
Frans, Of f erandesf a a t 68. Antwerpen.
Nieuwe films : Mars op Antwerpen, a u t o k a r a v a a n V.V.B. Oostende, enz.

Massaal Lenteoffensief 1964.
Onder h e t motto « Wij h a m e ren verder ».
Van 19 tot en m e t 24 a p n l .

Oproep a a n alle leden, h a n d e l a a r s
e a simpatisanten.
Op 24 april 1964 wordt door de
Volksunie a r r Antwerpen. In h e t
kader van een massaal lente-offenslef een groots
bai mgericht
in de zaal « Palladium ».
Tijdens dxt oai zal de trekking
plaats hebben van een reuze-tom.
bola t e n voordele van tiet ooetenfonds voor de 17 teerkladders I
Wie van ü helpt het arrondissementsbestuur a a n vele en mooie
pirijzen?
Wij Komen ter plaatse de prijzen aftialen n a d a t O ons schriftelijk of telefonisch verwittigd hebt.
Ad es : Volksunie
sekretanaat.
Grote steenweg 165, Berchem. Tel.
19.92.06
Aan de milde schenkers reeds
van Halte d a n k l
Publiciteit.
Tijdens de week van 19 tot 24
april 1964 wordt door het a r r . bestuur een volledig
programmar
boekje uitgegeven
Wie graag een a a n s o n d i g l n g
plaatst, zal zich
m verbmdmg

BE€0
Tï-i oiï 3 2 0 4 : Ï

stellen m e t h e t seki^etarlaat. Tel.
39.92.06.
Prijzen
: volledig Plad 500 P ,
V 2 bl. 275 F, 1/3 bl. 180 P, 1/4
bl. 150 F + 6 % taks.
DEURNE
Vergadering.
Op m a a n d a g 17 februari 1964
om 20 uur 30 gaat onze m a a n d e lijkse vergadering door m h e t lokaal « Plaza », hoek Gallifortlei
en De Monterey s t r a a t t e D e u r n e
( O (over cinema Plaza).
Wij doen een oproep tot al onze simpatisanten om deze vergadering bij t e wonen.
Ko'portage.
Onze volgende kolportage zal
doorgaan op 16 februari 1964.
Verzameling om 10 uur op hoek
Herentalsebaan e n Muggenberglei.
HOBOKEN
Een worstenbroodavond, opgevrolijkt m e t allerhande vermaKelijkheden zal vermoedelijk doorgaan
op 7 m a a r t
Dr.
Bormsherdenking
óp 12
april: : de afdeling verleent h a a r
medewerking,
wat op • volgende
vergadermgen zal toegelicht worden
Van nu al reeds vestigen wij de
a a n d a c h t van onze leden en siinpatizanten op « De WeeK van de
Volksunie » in h e t arrondissem e n t Antwerpen van 19 tot 24
april en drukken er op. deze avonden vrij t e houden
Voor zover de afdeiingtaktlvltelten voor de Komende maanden,
doch daarbij olnft het met. Daarom doen we een warme oproep
a a n al de leden en simpaiizanten
h u n medewerking en steun te verlenen aan de enige partij die de
rechten van het Vlaamse volk verdedigt.
MOKTSEL
De Volksunle-Mortsel
geeft op
zaterdag 15 februari te 20 uiu in
lokaal Tijl, Antwerpsestraat 59.
een « Chinese Avond », een avond
mer Chinese gerechten en Vlaamse gezelligheid De inschrijvingen
zijn beperKi en worden op 8 februari afgesloten.
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V a n a f 's m o r g e n s
t o t 's n a c h t s
koud buffet e n koffie
B i j z o n d e r i n g e r i c h t voor
groepszelzen scholen enz..
P a r k i n g voor h o n d e r d e n
a u t o b u s s e n an auto's.
Alles p r i m a verzorgd
en goedkoop.
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Kriek
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afspanning
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te Leuven
Alle z a t e r d a g e n e n
zondagen
Opper-Beleren-orkest
Stemming
plezier
A l l e d a g e n 's m i d d a g s
's a v o n d s b e s t e k e u k e n
niet duur

DÜRT-BIERKELDER
O u d e M a r k t 22 L e u v e n
Schoonste bierkelder
van het land
•
N i e t v e r g e t e n d a t m e n In
de drie lokalen de echte
Dortmunder
Thierbrau
drmkt
met de 2 Hertjes

Antwerpen

TURNHOUT
Voorjaarswerftochtcn.
16 februari : T u r n h o u t (beide
ploegen, mogelijk versterkt).
23 februari: Vorselaar - Bouwel.
1 m a a r t : Geel-centrum (beide
ploegen s a m e n ) .
8 m a a r t : Geel, buitenparochies.
15 m a a r t : Herentals (beide
ploegen samen).
22 m a a r t : Tielen - Wechelderzande.
5 april : Westmeerbeek - Zoerleparwijs
12 april : St. Jozef en AchterOlen.
1 april : Veerle en Eindhout.
3 mei : T u r n h o u t (beide ploegen).
WILLEBROEK
We nodigen iangs deze weg alle
Vlaamsgezmden uit, talriik deel te
n e m e n a a n h e t eerste Vlaams
dansfeest.
Ingericht
door
de
Vlaamse kring van h e t gewest Willebroek
Dit eerste dansfeest, waarop het
a a n leute zeker niet zal ontbreken,
wordt mgericht op zaterdag 15 februari 64 m de Ruben^zaal, Mechelsesteenweg 186 te Blaasveld.
Aanvang 20 uur
Machtig orkest, lieve zangeres en
demokratische prijzen.
Deze avond zal zeker sukses kennen wanneer eeniede door zijn
aanwezigheid er toe bijdraagt

BRABANT

ANDERLECHI
Vlaams volksbal op zaterdag 7
m a a n 1964. Zaal St A n n a
Orkest
net Brussels amusementsorkest Peter Philips.
Deelname In de onkosten
:
slechts 25 P .
BRUSSEL
Werttochten met verkoop van ons
blad.
Hel TOonopig p r o g i a m m a
is
vastgesteld als volgt .
8 maart : Nederokkerzeel.
22 maa^t . Zaventem
5 april : Bever en St-Pieterskapelle (op speciaal verzoek).
19 a p n l
Herne
3 mei • LemtjeeK (Halie)
17 mei
Been en Bogaarden
In gevaj van werkeiijis slecht
weder of gevaa
oc de wegen
wordi ae werttochi
automatisch
afgelast. Bil twijfel san men de
dag zeil nog Denen te 8 uur 15
op aummei 15 51.75.
De zondagen waarop geen werftochten voorzien worden voor de
a rondissementele
ploeg,
zijn
voorbehouden voor de ploegen uit
de kantons Asse en Wolvertem,
die onder de leiding staan van de
bestuursleden L. De Smedt en M.
Praet.
JETTE
Iste groot Oai van het Vlaams
Aktiekomitee J e t t e in de zaïen
van het gemeentehuis op 4 april.
Alle Vlamingen te B ussel z '1len er a a n houden hierop aanwezig te zijn.
LEUVEN
Na de succesrijke avond met Mr.
D. Deconlnck die ons op klare wijze het hoe en het waa.om van de
groiiawetsherzien.ng
uiteenzette,
heelt net V.P.S. net genoegen
reeds een voigende knal-avond te
k u n n e n aankondigen
Onze vo.gende vergactermg g a a t
door m «t Huize Erasmus », Vaarts t r a a t 72, op woensdag 19 februari
1964 om 20 aur stipt (!)
Als eminente sprekers nebben
We de neer V t h u t De B uyne (auteur yan o.a « De Boerenkrijg »,
« De Guldensporenslag » « Joris
Van Severen Droom en Daaa »;
medewerkei a a n o a . « t Pallieterke », « Het Pennoen » e.a.). Hij
zal on."- Handelen over « Onze n a tionale strijd ».
Als tweede sprekei komt de heer
Staf Verrepi nd van net VAKBT.
handelen over « Aktuele Vlaamse
problemen »
Als derde sp eker iouoen we n e t
publiek zelf willen aankondigen,
want het krijgt ruimschoots de
k - n s vragen t e stellen aan de beide sprekers.
Ongetwi.ifeld een avond om m e t

interieur:
R E I Z I G E R voor

EURO-DOMl
K r i l d t u l n l a a n 6 Brussel
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De beste Zw
uurwerken
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bij
meester-uurwerkmaker

S LA E I S
A. D e w l n t e r s t r 11 O u d e r g .
t 72.45.43 - t e r m i n u s t r 35
10%
korting
leden
V.ü-

Viet v e r g e t e n
Dort
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gevraagd - Moet tweetalig
zijn - B u i t e n g e w o n e hoge
verdiensten
voor
harde
werker - Vertegenwoordiging van wereldmerken Geheimhouding
verzekerd
. Schrijf kantoor blad, o n der letters RvB

.te missen en leerrijk voor Leuven a a r s en studenten. Allen daarheen.
P.& — Denk nog even a a n onze (tretirige) financiële toestand
en schrijf vlug iets over op onze
banki'ekenmg : Kredietbank 700
(13)20283.
Dank bij voorbaat ,
LIEDEKERKE
Volksbal.
Een warme oproep a a n al onze
leden en simpatisanten voor deeln a m e a a n ons groot
jaarlijks
volksbal d a t doorgaat in de zaal
Aime-Marie, Opperstraat, op zar
terdag 29 februari.
Het overbekend amuzementorkest « Theo O a e n e n en zijn 6 solisten » speelt zowel muziek voor
teenagers a's muziek om de « oudere garde » enkele jaartjes t e
verjongen!
Als eregast op (fie avond : de
Zo gekende als geliefde Ward Herm a n s : een leven van liefde en
trouw!
Vergeten wij niet dat dit volksbal misschien de laatste gelegenheid biedt om de partijkas te spijzen met het oog op de komende
verkiezingen. Wij hebben de wind
in de zeilen! De gemeenteraadsverkiezingen moeten onze doorbraak bevestigen, maeir... h e t zal
geld kosten! Dit argument alleen
zou al moeten volstaan om ieder
ervan te overtuigen d a t geen enkel ekskuus a a n v a a r d b a a r is om
achterwege t e blijven!
LONDERZEEL
Op verzoek v a n een paan vrienden uit Londerzeel zal op zondag
16 februari m deze gemeente >en
werftocht met verkoop van ons
blad plaats hebben. Dit gebeurt
in samenwerkmg met de propagandisten uit h e t k a n t o n Wolvertem. Bijeenkomst te 9 uur achter
de KVS (Lakensraat) of te 9 uur
45 a a n de hoofdkerk van Londerzeel.

EREMBODEGEM
Het Volksuniebal der Denderstreek gaat door op zaterdag 29
februa'i om 21 uur In zaal c Ammo » (Denderbrug Erembodegem)
met een gekend orkest uit do
streek.
Wie het eerste bal bijwoonde zal
er zeker dit jaar ook zljnl Het
moet nog een groter ucces wo d e n
dan het vonge!
Allen hartelijk welkom 1
GENT
Volgende kolportage.
Het bestuur van de VolksunieG e n t richt een warme oproep tof
alle sympatisanten om deel te no
m e n a a n de kolportage die door^
gaat op 15.3.1964 t e Drongen en
Baarle-Drongen. I n h e t licht v a n
de komende verkiezingen moeten
wij de volledige doorbraak v a n de
V.U. in de randgemeenten v a n
Gent bewerkstelligen
Allen o p
post dus om 9 u u r a a n de lioeland
op zondag 15.3.1964.
OKEGEM
Vlaams-nationalisten. uit de Denderstreek, zaterdag 4 a p ' i l i s eea
d a t u m die u zeker moet vrij houden. De Vriendenknng « Priester
Daens » geeft immers op die dag
zijn traditioneel dansfeest en ditm a a l t e Okegem, zaal « Vlaama
Huis », Dorp.
K a a r t e n : 30 P. Aanvang 19 u u r
30.
ZOTTEGEM
Zaterdag 18 april 1964 tweede
V.U.-bal t e Zottegem, zaal Parking Orkest Clees Pive Een wenk
voor de andere afdelingen van h e t
arrondissement : de d a t u n s vrij
houden I

WEST-VLAANDEREN
MEULEBEKE-TIELT

SCHAARBEEK
Jaarlijks gezellig samenzijn.
Dit gezellig samenzijn,
zoals
steeds bestaande uit een tombola,
w a a r a a n ieder aanwezige gratis
kan deelnemen en uit het optreden van een gekende humorist —
dit j a a r zal dat Jef Burm zijn —
valt niet zoals eerst Eiangekondigd
op 4 april, maar op zateraag 11
april.
Het zal een onvergetelijke avond
worden, aangeboden a a n al de leden van de afdeling Schaarbeek en
a a n de talrijke vrienden uit het
Brusselse.
SINX-MARTENS-BODEGEM
Op zondag 12 april 1964 geven
de Vlaamsbezinden uit de streek
van Anderlecht
mekaar rendezvous
te
Sint-Martens-Bodegem,
zaal F r a n s Van dex Borght, S t a tionsstraat.
Programma : kleurenfilm over
de IJzerbedevaart 1962, film « De
Boerenkrijg » (Voor Outer en
Heerd).
Spreekbeurt
door
E.P.
dr
B r a u n s S.J.
Vertoningen : t e 15 wir schoolgaande jeugd, t e 17 u u r 30 volwassenen.
Toegangsprijs : 20 P en 10 P.
De k a a r t e n zijn genummerd voor
een gratis tombola.

OOST-VLAANDERElf
DENDERMONDE
Ros - Beiaardkring.
Op zaterdag 15 februari t e 20
uur zal m h e t lokaal « Ros-Beia a r d » Dr. Van Leemputten onze gast zijn.
Hij zal ons zijn
mdrukken
weergeven over een reis n a a r Rusland. Kom even kermis m a k e n
met onze sympjathieke volksvertegenwoordiger.

DE VOLKSUNIE

De Vlaamse Vriendenkring Meulebeke - Tielt geeft op 29 felyuari
1964 zijn
Jaarlijks halfva&tanbal
in de zaai « Relais ». Bnigsesteenweg. Meulebeke Aanvang om
20 uur 30. ü ook komt stenig gemeten van de karnavaleske sfeer
en de meeslepende
dansmuziek
van het orkest
Paul Rutgen De
lidkaart 1964 van de kring — k o s v
prijs 40 P — geldt als toe^ingsbewijs.
Geschenken voor de tombola
worden met dank aanvaard op h e t
s e k r e t a n a a t : Gentstraat 40, alsmede bij MUo Vanseveren, Bertje
Santensweg 5 Meulebeke.
DIKSIVIUIDE
Zondag 16 februari : nog vrij.
Zondag 23 februari ; Houthulst
(voor gans het arrondissement).
Verzamelen om
9 uur a a n d e
kerk te Houthulst. De afdelmgen
die niet over vervoer beschikken
moeten zich m verbmdmg stellen
met Leo Devreese, Dlksmuide (teL
051.50749) voor dinsdag 18 febr.
legem - Kapelle, Egem - Schuifferskapelle.
ROESELARE-TIELT
Programma der Kolportages.
15 februari : Rumbeke.
23 februari : Westrozebeke, RolWINGENE-TIELT
Zaterdag 15 februari is een dsuturn die u zeker moet vrij houden. De Vlaamse vriendenkrmg
Wingene-Tielt en Ommelandgeeft
zijn eerste privaat avondfeest t e
Schuiverskapelle tn de zaal « Onder de Toren ». Orkest Soetewey
(stereofotiisoh versterkt); deelname 35 F. Plaatsbespreking : Joost
Vroman,
Tieltsüraat
Wlngene.
H e r m a n Verslijpe, Kortrijksbraat.
Tielt. Leo Balduck, Dorp, Schuiverskapelle. Oscar Decavele, Sterrestraat, Aarsele.
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Als z« met ons praten doen ze niet anders dan
vloeken tegen de fransdolle bourgeoissieraden
van het pseudo-Brussels socialistendom.
Wij geloven eerder dat, als Jos van Eynde een
hoofdartikel over heeft voor een Vlaamse lijst te
Brussel, hij helemaal niet gerust is in de reakties van de Brusselse socialistische flaminganten.

VLAAMS FRONT
TE BRUSSEL?

ü.

r l L S wij konden veronderstellen
dat -de heer Jos van Eynde naast een partijgeweten ook een Vlaams geweten zou hebben,
dan zouden we, n a de lektuur van zijn hoofdartikel « Vlaamse belangen te Brussel? » in de
Volksgazet van 7 dezer, kunnen vaststel'en dat
dit geweten ongerust is.
De heer Van Eynde bespreekt in dit artikel de
gebeXirlijke Vlaamse lijst bij de e.k. gemeenteraadsverkiezingen in Brussel-stad.
Hij is er tegen.
Niemand zal daarover verwonderd zijn.

W,EL klinkt

zijn hoofdargument
weinig overtuigend. Een Vlaamse lijst te Brussel zou een soort ta'entelling betekenen, waarover de franstaligen zich zouden verheugen.
Eens het aantal stemmen ervan geteld zou men
er uit besluiten dat er te Brussel niet meer Vlamingen zijn en « men zou er argumenten in
zoeken om alles wat zo moeilijk werd verworven, o.a. ook hetgeen in de jongste taalwetten
werd vastgelegd, opnieuw in het geding te brengen ».
Wij kunnen tegen deze vermeende dooddoener dadelijk een andere plaatsen. Bij de vorige
parlementsverkiezingen in 1961, behaalde een
lijst van het Bloc des francophones of het Bloc
de la liberté linguistique (of hoe die fransdolle
rassisten in hun zuiverste gedaante ook heten
mogen) juist geteld 1824 stemmen en dit niet
alleen voor Brussel-stad, maar voor gans het
arrondissement Brussel met zijn 841.535 kiezers.
Volgens de redenering van de heer Van Eynde hebben toen al de Vlaamse kranten gejuicht
omdat er geen 1830 doch nog slechts 1824 oude
fransdoUe Belgen waren en hebben diezelfde
kranten onmiddellijk een poUtiek van hervernederlandsing van Brussel geëist.
Bij grondig raadplegen van ons geheugen herinneren we ons echter niet in de « Volksgazet »
of in « De Standaard » iets dergelijks te hebben
gelezen.

H.

LET argument dat slechts een
paar duizend Vlaamse stemmen te Brussel de
verfransing zouden bevorderen is schaamteloos.
Wij vragen ons werkelijk af wat we te Brussel
nog kunnen verliezen! De taalwetten worden er
gesaboteerd met de wellust van pooiers en dit
zonder dat regering of parlement er ook maar
aan denken in te grijpen. Men moet te Brussel
wonen om het alles te begrijpen. De bazistaalwet, die op het onderwijs, wordt voor Brusselstad zo toegepast dat er nog slechts 7 % van de
kinderen in het lagere neder^andstalig onderwijs studeert. Voor elk nederlandstalig bericht,
of het nu de telefoon geldt of het gas of de electricitelt, het is altijd hetzelfde refrein. Alleen
voor de belastingen is het nog prettig omdat
men die formuleren kan terugsturen met een
kleefzegeltje « Geen Vlaams, geen centen ».

IE nu voert die stelselmatige
verfransingspolitiek m de Brusselse agglomeratie? De gemeentebesturen, waarin C.V.P , B S.P.
en P.V.V. ongeveer in gelijke mate vertegenwoordigd zijn. De Brusselse vleugels van deze
drie partijen zijn verantwoordelijk voor de verfransing van meer dan een half miljoen Vlamingen Zij saboteren alle mogelijke taalwetten.
Wie zou het hen beletten? Dat kan alleen regering en parlement En wie zetelt daar? De partijgenoten van deze Iransdollen. En beletten de
Vlamingen ervan de verfransingspolitiek?
Nooit gemerkt! Integendeel : Jos van Eynde
noemt de fransdolle socialistische burgemeesters
te Brussel, de Bracopsen, « bouwers » in plaats
van ondermij nei's en nieuwsoortige zeepbarons,
de enige benamingen die deze feodale kultuurloze potentaten verdienen.
Als Jos van Eynde nu meent dat zelfs de
« meest uitgesproken flamingant » onder de socialistische kiezers voor zulke fransdolle rassisten zal kiezen, dan kunnen we hem verzekeren
dat hij de meest uitgesproken socialistische flaminganten te Brussel niet kent.

ZONDAG

'AT in brede Vlaamse kringen
de zucht ontstaan is zich te verenigen in één
breed Vlaams front tegen de anti-Vlaamse
machten is een feit en een verheugend feit. Dat
dit veel meer het geval is voor C.V-P.-ers dan
voor PV.V.-ers en B.S.P.-ers is natuurlijk ook
een feit. Dat er echter bij de Vlaamsgezinde
P.V.V.-ers en B S.P.-ers niets te doen is, is een
valse voorstelling van de zaken. Bij de drie p a r tijen gaat het uiteraard om personen die in de
periferie van de partij leven. Maar zij hebben
invloed op bepaalde groepen va.n kiezers in die
partijen. En daar gaat het om.
Alle partijen moeten voelen dat ze h e t Vlaams
vraagstuk niet kunnen ontgaan en daarom zou
het een grove fout zijn, de vlaamsgezinde P.V.V.-

door

TC^^m (h'tUéeti

en B.S.P.-kringen te verwaarlozen of uit te sluiten. Het lange hoofdartikel in de Volksgazet bewijst dat de heer Van Eynde zeer goed weet dat
men in intellektuële vlaamsgezinde socialistische kringen zijn politiek en zijn banbliksems
meer dan beu is. Er leeft in die kringen nog een
demokratische geest die alle autokratie verafschuwt.

D.

'AT te Brussel pogingen in het
werk gesteld worden voor de vorming van een
Vlaams front met personen uit aUe partijen is
een hoopgevend verschijnsel. Wij wensen dat
die pogingen zouden slagen.
Zoals wij het hoopgevend vinden d a t op n a tionaal vlak ganse groepen zich beraden om in
het éne grote Vlaamse front de dodelijke a a n slag van de grondwetswijziging tegen Vlaanderen af te weren.
Het is inderdaad verheugend d a t velen thans
hun Vlaamse plicht begrijpen.
Wij zullen bij hen niet ten achter blijven « i
op elk redelijk gesprek ingaan.

AAN

ZONDAG,

WINTER

EN

ZOMER.

JAAR-IN JAAR-UIT GAAN ONZE PROPAGANDISTEN
DE BAAN OP OM ONS BLAD TE KOL.PORTEREN. IN
DE LOOP DER JAREN HEBBEN ZIJ REEDS MEER
DAN EEN MILJOEN BLADEN AAN DE MAN GEBRACHT. ZIJ ZIJN DE SPITS VAN ONZE PROPAGANDA, DE STOOTTROEP VAN O N S WEEKBLAD.

£N WAT DOET GIJ?
N o c h t a n s is ook u w h u l p en s t e u n voor o n s o n o n t b e e r lijk. Gij die a b o n n e n t zijt : geeft gij het blad s o m s
d o o r a a n een b e k e n d e of s t u u r t ge het aan een goedgezinde ? Gij die p r o p a g a n d i s t zijt in een o n z e r afdelingen : m a a k t gij v a n iedere gelegenheid gebruik o m
een k a n d i d a a t - a b o n n e n t aan te k l a m p e n ? Gij die
kaderlid zijt v a n de V o l k s u n i e : w a a k t gij er over d a t
in u w afdeling of o m g e v i n g de huisbezoeken in een
nooit-aflatende s t r o o m w o r d e n voortgezet ?

HET KLEINE WERK VAN VELEN MAAKT DE GROTE
TAAK DER V.U. LICHTER. UW LAND EN VOLK HEBBEN RECHT OP UW GEESTDRIFT EN WERKKRACHT.

