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AND60UW0AG 
Bij het begin van de huidige legislatuur 
beloofde Theo Lefevre in zijn regerings
verklaring een « offensieve landbouw
politiek » te zullen voeren De rezultaten 
van deze «offensieve landbouwpolitiek» 
kunnen best gemeten worden aan de 
stiigende onte\redenheid in landbou-
werskringen nooit kwamen de boeren 
zo vaak en zo hardnekkig op straat om 
hun rechten te verdedigen dan luist 
tijdens het bewind van de regeringsploeg 
Lefevre. 

Nog altiid is het zo dat op 100 F uitgn-
ven van de Staat slechts 1 F de land
bouw ten goede komt. Nog is het zo, dat 
de enige landbouwpolitiek er in bestaat, 
de priis voor de landbouwprodukten te 
drukken \an zodra hi| lonend wordt. 
Meer dan ooit wordt vandaag de land 
bouwer in zim bestaan zelf bedreigt , 
de gewenste en geplande overheveling 
van landbouwers naar de industrie ge
schiedt zonder enise aandacht voor de 
menseliike en sociale aspekten ervan. 

Over deze en andere landbouwproble 
men richt de Volksunie op 25 april a.s. 
te 14 u iO in de zaal « Stad Nantes », 
Grote Markt 25 te St Niklaas Waas, een 
studiedag in. onder het motto « Boeren
land m boerenhand > Volksvert dr R. 
Van Leemputten zal er handelen over 
het « Sociaal en ekonomisch aspekt van 
de landbouw > Het referaat « Agrarisch 
aspekt van de landbouw > wordt voor
gedragen door T van 0\erstraeten. ter 
wi|l hef slotwoord zal uitgesproken 
worden door de gekende dmamische 
boerenleider en provincieraadslid Ludo 
Sels De vergadering zal worden voorge
zeten door agr. ir. Clem Colemont. 

Alle boeren zij'n op deze landbouwdag 
welkom • het kader der partij wordt er 
dringend op uitgenodigd. 

DE KERN DER ZAAK 
Het is een centenkwestie, zeggen de e-

nen Het gaat om tieilige pnncipes, zeggen 
de anderen Het ene commumkee volgt op 
het andere, de kranten hebben weer kopi] 
en de televisie-journaals vinden stof m 
overvloed 

Maar waar gaat het in feite om ? 
De kern van de zaak is de grondige so

ciale verandering die we meemaken, de 
vooruitgang van het maatschappelijk le
ven 

G E N E E S K U N D E GAAT V O O R U I T 

De geneeskunde is in bestendige evolutie. 
De technische en wetenschappelijke ken
nis tieeft de geneeskunde In 100 ]aar tijd 
van uitzicht veranderd Pasteur, Koch, 
Fleming en anderen hebben een evolutie 
ingezet en voortgezet die ledere dag snel
ler gaat 

Met deze belangrijke verbetering van de 
geneeskunde gaan ook steeds hogere kos
ten gepaard ' denken we maar aan ront-
gen-apparaten stalen longen de inrichting 
van moderne operatie-kamers . 

MAATSCHAPP EL IJK L E V E N 

GAAT V O O R U I T 

In diezelfde peiiode is ook het maat
schappelijk leven vooruitgegaan De suk-
klaars die vroeger werkelijk van de lief
dadigheid afhankelijk waren zijn nu 
meestal sterk georganiseerde arbeiders en 
bedienden geworden En precies bun eerste 
verenigingen waren Kassen voor onderlin
ge bijstand, ziekenkassen, mutuanteiten 
Men spaarde samen om de leden te kun
nen ondersteunen die door ziekte in grote 
nood geraakten De hulpkassen werden 
moderne mutualiteiten, «vaarbn een De-
langnjk aantal arbeiders zicb vriiwiilig 
aansloten In 1940 waren er reedfc ongeveer 
3 miljoen mensen in dit lanö vruwillig 
verzekerd tegen ziekte- en invaliditeit Na 
de oorlog werd een oeiangrijke stap gezet: 
de verplicPte verzekering wera ingevoerd, 
de Bijdragen rechtstreeks van net loon af
gehouden De staal of de gemeenschap 
legt daar dan nog onseveer 26 % oij Hier
door 2ijn reeds ongeveer b miljoen mensen 
verzekerd Du stelsel wordt binnenkort 
nog tot andere kategorieen uitgebreid Het 
is voor de lezers goed om wetpo dat de 
meeste werknemers oer laar ongeveer 
6000 fr. verzekeringspremie betalen. 

EEN V E R D E R E STAP 

Het maatschappelijk bewustzijn is sf.-
men met het leven zelf verder geëvolueerd. 
Sommige zaken die 100 jaar terug alleen 
voor begoeden (en in t Frans) mogelijk 
waren, zijn nu een recht voor iedereen Een 
schoolvoorbeeld hiervan is het recht op on
derricht en opleiding Maar ook het recht 
op geneeskundige zorgen is nu een alge
meen sociaal beginsel Een bazisgoed, zeg
gen de moralisten 

Een dokter van vroeger kon — door zijn 
persoonhjke liefdadigheid — min of meer 
iedereen verzorgen Hij verzorgde al eens 
iemand gratis en rekende bi] anderen al 
eens wat meer Dat was toen niet alleen 
aanvaardbaar, maar ook de enige moge-
hjkheid 

De tijden zijn echter veranderd 
Moderne geneeskunde is peperduur. 

Maar ook de werknemers kunnen nu de 
geneeskunde zélf betalen, als sociaal ver
zekerde moeten zi] dat kunnen Hun laar-
lijkse verzekeringspremie moet hen werke
lijk kunnen ver-zekeren dat eeen enkele 
ziekte en invaliditeit hun gezin financi
eel mag ten onder brengen 

Maar de werkelijkheid is zo dat geen 
enkele verzekering de geneeskundige risi
co's kan dekken zonder vaste tarieven en 
zolang inzake honoraria willekeur blijft 
bestaan 

En hier gaat het niet zozeer om de hono
raria van de huisdokters De door de nieu
we wet erkende tarieven liggen voor 85 % 
van de dokters hoger dan 2e gewoonlijk 
toepasten Maar het gaat in de eerste 
p aats om de specialisten honoraria Daar 
heerst willekeur Dezelfde behandeling kan 
nu eens 3 000 dan weer 7 000 of al eens 
10 000 fr kosten maar de verzekerde krijgt 
steeds dezelfde som terug bv 2 000 fr , zo
dat in feite voor het laatste geval zijn ver
zekering ontwaard is tot een aalmoes Niet 
de specialist is hier altiid en alleen schuld; 
het honorarium wordt nem vaak afgezet 
door de instelling waar hij werkt 

Een verdere praktijk die de verzekering 
onmogelijk maak is het verschijnsel van 
de * dichotomie » of deling van de erelo
nen de nstorno die de specialist aan de 
huisdokter betaalt 

PLICHT DER G E M E E N S C H A P 

De gemeenschap heeft tot plicht alle 
verworvenheden van de geneeskunde in 
het bereik van iedereen te brengen 

(vervolg blz. 5) 
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« FRANSPAANKES » 
Geachte Heer Bouwman, 

Het Is nu reeds de vierde maal 
dat ik voor een vraagteken-gelaat 
Bta in de bakkerij. Ik vroeg twee 
konfituiu-taartjes en twee aman
deltaartjes, en de voortgebrachte 
klank die als antwoord diende, 
was « eh ». Ik herhaalde : twee 
konfituurtaartjes. Antwoord : ah, 
twle carré konfituurkes, en wa 
nog? En twee amandeltaartjes, 
ff frangipane » (dit laatste ter 
verduidelijking). Antwoord : ah, 
en twie franspaankes. De bakkers-
vrouw nam de kwestieuze taartjes 
en herhaalde nogmaals : twie kon
fituurkes en twie franspaankes. 

Trek daarmee maar naar de 
oorlc«. E5n dit werd dan nog met 
een « air » gezegd, vanwege een 
bakkersvrouw die dacht dat ze 
beter was dan andere bakkers-
vrouwen. 

Hieraan kan Jk nog bijvoegen 
dat ik dito moeilijkheden onder
vind in alle andere zaken die ik 
bezoek, met « ham, rookvlees, ka
detjes, sinaasappels, ja zelfs deze, 
enz... enz... ». 

Ik schrijf U dit omdat ik dacht 
aan Uw artikel, dat ik nu opnieuw 
las, verschenen In «De Volksunie» 
van 30 november 1963. 

Welk gelaat zal ik te zien krij
gen wanneer ik een schuimpje zal 
vragen In de bakkerij? En wat te 
zeggen van poffertjes? 

Moet ik hieruit besluiten dat we 
te doen hebben met een onderont
wikkeld volk? 

Statistieken in Parijs hebben 
uitgewezen dat een Paxijse « con
cierge » ongeveer met 900 woorden 
(Franse woorden) overweg gaat. 
Ik vraag me soms af hoeveel 
woorden een Vlaamse «concierge» 
machtig is. 

A.C. - Deurne. 
N.B. — Deze lezer krijgt recht

streeks antwoord van onze mede-
Werker J. Bouwman. 

PLAN? 
Mijnheren, 

V.V3. afdeling Gentbrugge, Da-
vidsfonds Gentbrugge, K.W.B. 
Gentbrugge, V.V.K.S. Gentbrugge, 
K.A.J. Gentbrugge, V.K.A.J. Gent
brugge, Bond der Gepensioneer
den Gentbrugge, in gezamenlijk 
overleg, stellen vast dat de ontbin
ding van de kimstgroep « Thor », 
van het St. Lievenskoor te Ant
werpen, en de liquidatie van het 
weekblad « De Linie » bedoelt on
ze Vlaamse volkskracht ten gron
de te richten. 

Indien dit het gevolg is van een 
eystematisch plan doen zij een op
roep tot alle Vlaamse verenigingen 
om door een krachtdadige ge
meenschappelijke actie dergelijk 
machtsmisbruik de pas af te snij
den. 

IN MEMORIAM 

G. FEREMANS 
Mijnheren, 

Zondag, 19 april, te 11 uur 45 
in de St. Jakobskerk, te Antwer
pen, laat de Vlaamse Toeristen
bond een plechtige mis opdragen 
ter nagedachtenis van de diep 
betreurde toondichter Gaston Pe-
remans. 

Tijdens deze mis zullen door de 
gunstig bekende Zingende Wan
delkring St. Norbertus, ondei lei
ding van E.H. Kamiel Duysburgh, 
godsdienstige gezangen van de 
Vlaamse komponist worden uitge
voerd, terwijl ook mevrouw Liane 
Jespers, het lied « Advent » en 
de heer Renaat Verbruggen, di-
rekteur van de Vlaamse Opera, 
het lied « In uw handen », beide 
van Peremans, zullen vertolken. 

Na de mis wordt het roerende 
« Gebed voor het Vaderland » 
gezongen. 

Aan het orgel, de h. Lissnijder, 
orgelist van St. Jakobs. 

De gelegenheidspreek wordt 
gehouden door E.P. Schroons, do-
minikaan. 

Alle vrienden en bewonderaars 
van de ons te vroeg ontvallen 
toondichter worden tot deze vro
me herdenkingsplechtigheid uit
genodigd. 

SLECHTE GEWOONTEN 
Heer Hoofdredakteur, 

Ik ben zo vrij uw aandacht te 
vragen voor een paai punten die 
me machtig dwars zitten en die 
nodig alle Vlamingen moesten 
gaan dwars zitten. En vooral al-
wie het woord of de pen han
teert in het openbaar hoorde het 
ter harte te nemen. 

Ter zake. Hier een volstrekt 
willekeurig voorbeeld, en nog niet 
een van de treffendste, uit een 
rede van een onzer meest geëer
biedigde Vlaamse voormannen ; 
« ...verantwoordelijkheid die ons, 
Vlamingen, nog steeds wordt ont
houden, omdat wij, in de ogen 
van de Brusselse en franskiljonse 
machthebbers te boers en te on
derontwikkeld zijn. En diezelfde 
heren stippen dan achteraf aan 
dat de Vlaamsgezinden te nega
tief geladen zijn... » 

Wanneer gaan wij er in Gods
naam mee ophouden, welke ook 
de eigen toon of bedoeling er mee 
weze, onze tegentanders na te 
praten'. 

Zij weten wat ze zeggen, en 
waarom. Wij zijn de eeuwige on-
bewusten in ons napraten. Het is 
ziekelijk! Stuk voor stuk kennen 
we de wet der herhaling inzake 
het doordringen van gewoonten, 
ook en vooral denkgewoonten; 
doch waar we één keer als knecht 
bestempeld worden, doen wijzelf 
het nog een vol dozijn keren 

over en is geen klankbord ons 
daarbij ongeschikt! Gunnen we 
deze handlangersdienst toch niet 
aan wie we bekampen! Laten we 
er schroomvallig over waken 
« heer » te zijn In al onze uitin
gen en gedragingen en zeker in 
verhouding van de weerklank 
welke we genieten! Daartoe blijft 
nog heel wat tweede natuur te 
overwinnen. 

Anderzijds, wanneer gaan we 
ook de vrankheid, ja onbe
schaamdheid leren die de heren 
kenmerkt? De knecht immers 
staat onvoorwaardelijke gema-
nierdheid. En leren we het toch 
eindelijk af, onze tegenspelers 
nooit anders dan nadrukkelijk 
met heer te betitelen. Het heeft 
er doorgaans pijnlijk de schijn 
van dat de overduidelijke anti
these ons pas net duidelijk ge
noeg is. 

Daar is ook, voorbeeld uit de 
vleet, dat « exaltante » van onze 
eerste piet. Waar hij zich één
maal, in plompe eigenwaan, tooi
de met onverdiende pluimen, daar 
zorgen wij voor honderdvoudige 
weerklank.. Ironisch en sarkas-
tisch? Spot echter niet wie wil. 
Opdat de angel van sarkasme er 
in te voelen ware en geen mach
teloos gekanker, hoorde Lefèvre 
het zo gortig gemaakt te hebben, 
dat alleen al een zinspeling op de
ze, zijn uitspraak een schaterlach 
moest verwekken. En zo ver zijn 
we niet. Laten we het, omwille 
van de snedigheid in onze Vlaam
se strijd, liever niet opnemen te
gen de elementaire psychologie 
en Inzien dat veel scherpere wa
penen tegen deze Eerste Pion, of 
een andere, te hanteren zijn, die 
geen deugden of voorgewende of 
mislukte deugden voorstellen. Be
wijzen We het toch niet gedurig 
dat we naar hem opkijken, (ja, 
zeker!) met een geforceerd mis
prijzen! Zo veel is de kerel niet 
waard. 

Het ligt alles «Jdanlg voor de 
hand. dat het me nog steeds een 
raadsel is, dat haast geen rede
naar noch krant er zich niet aan 
bezondigt. 

Wanneer gelijk, en waarom niet 
samen met de aktie om ABN-
keurigheid, er dan eindelijk eens 
werk van gemaakt om dit ellen
dige masochisme uit spraakge
bruik en psyche te bannen! 

E.V.H. - Zutendaal. 

OVERUSE 30 MEI 
Mijnheren, 

Het Komitee van de Randge
meenten, dat de Vlaamse vereni
gingen van een twintigtal Vlaam
se gemeenten rond Brussel groe
peert, heeft in zijn algemene ver
gadering van 1 april 1964 de over
heveling van de wijk «Comiche» 
van Overijse naar de Waalse ge
meente Terhulpen onderzocht. 

Het Komitee kan deze overhe
veling, die een uiting is van het 
Brusselse imperialisme en het re
sultaat van de grondspeculatie 
ten koste van de Vlaamse volks
mensen en van de Vlaamse ge
meenschap, niet aanvaarden. 

De randgemeenten, die in de 
strijd om een rechtvaardige taal
wetgeving aan de spits stonden, 
zullen zich ook thans, samen met 
de bevolking van Overijse, te weer 
stellen tegen de greep van de 
Brusselse imperialistische gronde 
politiek. 

Derhalve heeft het Komitee van 
de Randgemeenten besloten op za
terdag 30 mei e-k. te Overijse een 
protestbetc^ing in te richten. 

Deze betoging zal bovendien de 
wil van het Vlaamse volk vertol
ken om zich niet neer te leggen 
bij de onrechtvaardigheden, die 
ingevolge de jongste taalwetge
ving langs de taalgrens en rond 
Brussel zijn begaan. 

Het Komitee roept dus de Vla
mingen op om op zaterdag 30 
mei e.k. te Overijse in grote ge
tale te betogen. 

LEGER 
Geachte redaktie. 

Mijn gelukwensen voor het arti
kel, verleden week, over ons leger 
en het schandvlekken van het ge
mors met onze miljarden. Ieder 
gezonddenkend mens moet het 
toch met ü eens zijn en deze 
waanzin veroordelen. En in dit 
verband vraag ik mij weer eens 
af, op welke wijze wij kiezers in 
het parlement vertegenwoordigd 
worden. Inderdaad, het mra-en-
deel van de volksvertegenwoordi
gers en senatoren (ook deze van 
de partij van « het gebroken ge
weer ») keurt kritiekloos de be
groting van Landsverdediging 
goed. Moest men echter werkelijk 
de mening van het kiezerskorps 
vertegenwoordigen dan zou der
gelijke goedkeuring niet in te 
denken zijn. 

Geen normaal mens is immens 
te vinden voor het verspillen van 
de centen die hijzelf spendeert. 
En het gezwam over Nato-ver-
plichtingen is larie. 

Vermits Nederland bedankt 
voor de aankoop van « nieuwe » 
tanks, zegt dit toch wel zeer dui
delijk dat wij daartoe ook niet 
verplicht kunnen worden. 

Ik ben het verder volkomen 
eens met het traditionele anti-
militarisme van de Vlaamse Be
weging en de voortzetting daar
van door de V.U. Wi] hebben 
geen leger van sabelslepers en 
geldvermorsers nodig; dat men 
het hoogstens houde bij een korps 
dat een aantal technici op zeke
re gebieden omvat en dat nuttig 
zou kimnen aangewend worden. 
Het is misschien geen jiiist voor
beeld maar Ik zou toch willen 
verwijzen naar de Vrijwillige Ar
beidsdienst voor Vlaanderen. Die 

heeft in de korte periode van zijn 
bestaan veel nuttiger werk ver
richt dan het Belgisch leger sind» 
het opgericht werd. 

S.D. - Antwerpen. 

SOLDIJ « 
Beste redaktie. 

Ik ben soldaat en ik lees zo n s 
en dan de Volksunie. Verledea 
week kreeg ik uw bijdrage over 
het leger onder ogen. 

Ik stond werkelijk paf over dB 
enorme bedragen die daarin v&-
meld werden. En dan te bedenkai 
dat wij, arme piotten het moeten 
stellen met het « enorme » b». 
drag van dertien frank per d a * 
wij die bovendien Mize betrekking 
in het biu-gerleven moeten laten 
staan voor de dienstneming eo 
daardoor grote finantiele schad» 
moeten lijden. Het is een ectita 
schande en ik kan niet anders 
dan de V.U. gelukwensen omdKt 
zij op een dergelijke wijze de geld
verspilling aan de kaak stelt ea 
om de tussenkomst in het parle
ment omtrent de verhoging vaa 
de soldij, die echter afgewimpeld 
werd. Waar bleven toen de kleur-
politiekers die de miljardenbegr» 
ting goedkeurden? 

Soldaat St. Truiden. 

GRONDWOEKERAARS 
Geachte heren, 

Ik lees daar in de VolksuBto 
van vorige week dat de grood-
woekeraars rond Brussel twee to* 
drie miljard verdienen op acb»-
honderd hektaren en dat bun 
winsten nog stegen na Hertogln-
nedal. Duidelijker kan wel niet 
bewezen worden waar de oorzaak 
van de nederlaag der Vlaamse 
kleurpolitiekers dient gezocht Ztl 
verkopen Vlaanderen om de 
Franskiljonse grondspekuianten 
te bevoordeiigen. En nadat de 
gronden verkocht zijn, zullen ook 
daar franskiljonse bouwmaat-
Bchappijen fantastische winsten 
maken bij de verkoop van paldB-
villa's en potenblokken zoals dte 
thans massaal worden opgetrok
ken. Ook deze luxueuse woningen 
worden uitsluitend door rijke 
franstaligen betrokken. Zij aOleen 
zijn in staat te kopen of te huren 
en bovendien wordt de publiciteit 
nagenoeg uitsluitend in het Frans 
gevoerd wat wel een duideU^e 
vingerwijzing is voor de Eiard van 
het klienteei dat door de bouw
maatschappijen gezocht wordt. 

y.O. - Bruaad. 

O* redaktie draaft cees 
woordeUJkneia voor de uoboiio der 
gepubliceerde lezersbnevea Ze Be
houdt Eicb bet recht ran w u » e s 
tnJcarung mat Over da teanaiu-
briek wordt feen orlefwlBWlim 
cevoerd. 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
« DE VOLKSUNIE ^ dienen toe
gestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

Antwerpsebaan 232 Berendrecht - Tel. 0 3 / 7 3 6 6 5 9 
• 
Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretarlaat : 

M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1 - Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

Weg met de zorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

COIS ST AJSTI A 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 - Berchem (Ant). 
Telefoon : (03) 39.92.06 
Brand - Leven Familiaal - Ongevallen 

DRINGENDE OPROEP 

Als voorzitter van het Steunkomltee voor degenen 
die wegens de teeraktle Oostende zwaar nadeel Doe-
ten en gevangenisstraf opliepen doe ik een dringende 
oproep tot steun Wat ook onze mening weze over 
de opportuniteit van die aktie. wl] mogen niet verge
ten dat de getroffenen steeds vooraan In de Vlaamse 
strijd hebben gestaan en dat zl] in verhouding zoveel 
zwaarder werden gestraft dan de bommenfabrlkanten 
van de groep Stassart. 

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

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

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

Dr. H. Ballet 

HERMES 
SCHOOL 

54 Zuidlaaa 
211 IVI Lemonnierlaan 
Telefoon : 11.00.33 
Brussel 

• 
VOLLEDIGE 
SEKBETARIAAT-
KURSÜS 

Algemene handelsopleidii^ 
Schoolgeld : maxim. 
8.000.- fr. per jaar of 
3 maal 3.000,-fr. 

met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamlngrm 
zich thuis voelen 

Beter en voordeüvor 
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Bc geloof niet Hat Ket nog mogelijk is te negeren, dat het probleem van 

d e V laams-Waa l se ve rhoud ingen b innen he t Belgisch s taa tsverband, 

•e rüe van opgelost te zijn, meer d a n ooit aktueel is en het politiek le

v e n en de geesten beheers t . 

Rege r ing , pa r lement , partijleidingen^ al w^ie het aanbelangd, zijn er feu 

c e e r s t e rnee bekommerd . 

D e werkeli jke draagwijdte en de d iepere zin van dit probleem worden 

^ a n s meer en meer ingezien en toegegeven . Men heeft er moe ten aan 

• e r z a k e n het te reduceren to t een t aa lkwes t i e zonder groot belang of 

l o t een vals probleem. 

DE 

VLAAMS-

WAALSE 

PROBLEMEN 

IN 

EUROPEES 

PERSPECTIEF 

1 

DE NIEUWE REALITEIT 

Onverdachte getuigen, zoals de he 
ren Van Zeeland, de la Vallée Pous-
sln. Harmei, e.a. bevestigen dat de 
poging van de grondleggers van de 
Belgische Staat van 1830 nis lukt Is, 
dat een nieuv?e realiteit zich door
gezet heeft en zich opdringt. 

Deze nieuv^e. onontwijkbare reali
teit Is de gemeenschaps-bewustwor-
ding in Vlaanderen en in Wallonië. 
Eerst in Vlaanderen — daarna door 
reaktie ook in Wallonië 

De unitaire staatsstruktuur die in 
1831 aan de Belgische Staat gegeven 
werd, hield geen rekening met het 
bestaan van een Vlaams of Waals 
volk, doch beoogde de vorming van 
een Belgische natie, een Belgisch 
volk. 

De Belgische Staat heeft er steeds 
naa r gestreefd onder impuls van het 
Btaatsnationalisme dit doel te be
reiken door de staatseenheid te ver
strakken 

De uiteindelijke mislukking van de-
i e politiek wordt thans openlijk toe-
segeveo. 

TWEE GEMEENSCHAPPEN 
Het bestaan van een Vlaamse, res

pectievelijk Waalse gemeenschap, 
die zich op alle gebieden als gemeen
schap manifesteren en gedragen, is 
zo onmiskenbaar dat het niet langer 
kan geloochend worden en een fiktie 
niet in leven kan gehouden worden. 

Senator de la Vallée Poussin 
schrijft in dit verband : 

« Nous employons tous les jours 
les expressions « communauté fla-
mande * ou « communauté wallo-
ne >. Les lois organiques de l 'Etat 
sont encore celles d'un Etat unitaire 
et, cependant, la plupart des discours 
se referent aux vues propres des dif
férents regions du pays comme si, 
dès a présent, elles étaient des uni
tes politiques constituées et ordon-
nées en vue d'une action federale. » 
(1). 

En hij stelt vast : 
« Pendant longtemps les partisans 

de l'Etat unitaire ont pu fermer les 
yeux ou essayer de fermer les yeux 
sur ces faits. < • ' 

Désormais les consequences des lois 
linguistiques des années 30 éclatent 
aux yeux de tous. Les courants d'opi-
nion sont trop forts pour qu'on puisse 
les arrêter par des decisions parle
mentair es» (2). 

De strijd die binnen de Belgische 
s taat geleverd werd tussen het s taats-
nationalisme en het volksnationalis-
me, gedragen door de Vlaamse Be
weging, is een uiterst boeiend ver
schijnsel en het is zeer belangrijk 
vast te ster en dat het staatsnatio-
nalisme, gedragen door de Staat en 
gesteund door uUe gevestigde mach
ten in de Staat, het niet gehaald 
heeft tegen de aantrekkingskracht 
en de ideologische invloed van het 
volksnationalisme. 

Wat bewijst dat het volksnationa
lisme a's geestesstroming geen opper
vlakkig of a tificieel verschijnsel is. 

DE VOLKSGEMEENSCHAP 

De natuurlijke gemeenschap, de 
volksgemeenschap, heeft zich spijts 
alles gehandhaafd en doorgezet, om
dat de enkelmgen zich in hun diep
ste wezen Instinctief verbonden voe
len met de gemeenschap waartoe zij 
door afstamming, taal, kuituur, ka
raktertrekken behoren. 

Deze gemeenschap vertegenwoor
digt inderdaad voor de snkeling een 
onvervangbare levensgemeenschap, 
zij is de bron en de hoedster van het 
hoogste en het beste dat een volk be
zit en kan bezitten : een eigen kui
tuur. 

Het zou de moeite lonen dit the 
ma verder uit te diepen, des te meer 
daar het van het grootste belang is 
het klaar te stellen met het oog op 
de Europese eenmaking. 

Ook in het Europa van morgen zal 
zich onontwijkbaar het probeem 
stellen van de volksgemeenschappen 
als kultuurgemeenschappen. 

DE KULTUUR 

In een belangwekkend artikel, ge
titeld € Civilisation universelle et 
cultures nationales » heeft Faul Ri-

Brussel, Nederlandse grona en Europese hoofdstad ? 

coeur een diepgaande studie gewijd 
aan de gevaren die de nationale kui
turen bedreigen in onze wereld en 
gewezen op de dwingende noodzaak 
een juist begrip op te brengen voor 
de onvervangbare waarde en beteke
nis van het diepst en hoogst mense
lijk verschijnsel dat de kuituur is. 
ledere kuituur is echter de kuituur 
van een volksgemeenschap en het kan 
niet anders. 

Het Europa van morgen, indien 
het zijn rijkste erfenis niet wil prijs
geven, zal een eenheid in verschei
denheid moeten vormen : het is de 
grote opdracht, hiervoor de gepaste 
strukturen te vinden. 

NIEUWE STUKTUREN 

Doch keren we terug tot ons eigen 
land en de struktuurhervormingen 
die noodzakelijk geacht worden. 

Het is wel overbodig er nogmaals 
op te wijzen dat deze struktuurhec-
vorming nodig is met het oog juist 
op de erkenning van een Vlaamse en 
Waalse gemeenschap. Men doet er 
goed aan dit niet uit het oog te ver
liezen, want dit is juist essentieel: de 
unitaire staatsstruktuur moet aange
past worden aan de tweeledigheid van 
het land. 

Daar waar in 1830 de enkelingen 
de Staat vormden, moeten thans de 
twee volksgemeenschappen een ak
koord sluiten om de Staat te grond
vesten op een nieuwe basis. 

Het komt mij als zo vanzelfspre
kend voor dat het federalisme, een 
federale staatsstruktuur, hier de 
aangewezen oplossing biedt, dat ik 
verbaasd sta ten overstaan van het 
onredelijk en scherp verzet tegen 
het federalisme. 

Het apriori afwijzen van het fede
ralisme is te opvallend, daar nie
mand tot nu toe een werkelijk gel
dige wisseloplossing voorgesteld 
heeft. 

Het is duidelijk dat sommigen al
leen maar schijn-toegevingen willen 
doen, doch voor alles de unitaire 
staatsstruktuur willen handhaven. 

Anderen nemen hun toevlucht tot 
formules van provincialisme of re -
gionalisme die niet beantwoorden 
aan de termen van het probleem dat 
gesteld is en die neerkomen (^ eon 
vlucht Toor de real i tei t 

DE ENIGE OPLOSSING 
Een afdoende, positieve, volwaar

dige oplossing biedt alleen een fede
rale staatsstruktuur. 

Het is m.i. overbodig hierbij in de
tails te treden, vermits iedereen 
weet of kan weten wat een federale 
staat is. 

Deze federale staat die in de plaats 
moet treden van de unitaire staat 
moet gegrondvest zijn op de Vlaam
se en Waalse gemeenschappen die 
een eigen publiekrechtelijke struk-
tuur, eigen gezagsorganen, eigen be
slissingsmacht moeten krijgen, on
der voorbehoud van de bevoegdheid 
toegekend aan de federale instan
ties. 

Hierdoor zal aan de Vlaamse en 
Waalse gemeenschap een vorm van 
beperkte autonomie verleend wor
den, die ook bij een voortschrijden
de Europese eenmaking waardevol 
en niet-overbodig zal zijn. 

Dit wens ik vooralsnog te beklem
tonen. 

NATIONALISME 
Ik wens er op te wijzen dat vri j

wel alle deskundigen het er over eens 
zijn dat het niet opgaat, op een sim
plistische wijze « het > nationalisme 
voor te stellen als d j hinderpaal op 
de weg naar de Europese eenmaking. 

Vooreerst is het een uitgemaakte 
zaak dat men zou moeten spreken 
van « nationalismen > in het meer
voud, omdat er minstens twee zijn : 
staatsnationaUsme en volksnationa
lisme. 

Het StaatsnationaUsme, met de idee 
van de absolute staatssoeveremiteit, 
is de grote lünderpaal op de weg 
naar een Europese eenwording. 

Zolang men niet verzaakt aan hef 
StaatsnationaUsme is er geen voor
uitzicht op een nieuw-Europa 

Doch het is daarentegen ondenk
baar en ondoenbaar geen rekeninf 
te houden met de realiteit van de 
volksgemeenschappen, de nationale 
kuituren in Europa. 

Ik zou hier tal van auteurs kun
nen citeren die er op gewezen heb
ben dat de verscheidenheid der na -
|tonal« kuituren de grootste rijk-

(vervolg op blz. 7) 
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pa t r lo t i rke #ikk 

aan Omer Vanaudenho\e 

Voorzitter van de 

P.V.V. 

Heer Voorzitter, 

Wat een onverwacht geschenk, die doktersstaking ! Ik kan 
me voorstellen dat gij de laatste dagen uw ochtendkoffie met 
•welbehagen opslurpt omdat de kranten-bij-het-ontbijt van boven 
tot beneden en van voor tot vanachter volstaan met het alleszins 
voor u bemoedigend proza over de moeilijkheden tussen tien
duizend (meestal kapitaalkrachtige) kiezers en de regering. 

Onverwacht en onverdiend geschenk inderdaad, heer voor-
li t ter. Want wanneer vandaag de ziekteverzekering hervormd is 
«onder de zegen en de steun van de P.V.V., dan dient toch alvast 
de vraag gesteld waarom de P.V.V. (of haar hberale voorganger, 
maar dat is koek één deeg) gedurende de ettelijke jaren dat zij 
sinds de oorlog mede aan het bewind was, geen enkele poging 
heeft gedaan voor de hervorming van de Z.I.V. op haar eigen 
manier. En wanneer vandaag de geneesheren (en op dit punt dan 
toch niet zonder reden) verwijzen naar de misbruiken en de 
knoeierijen op mutualistisch-gebied, dan mag toch wel aan|estipt 
dat de liberalen er wél steeds voor hebben gezorgd, via de eigen 
kleurmutualiteit een stuk van de mutualistische koek binnen te 
halen, zonder ooit maar één enkele poging te hebben onderno
men om tot andere en betere toestanden te komen. Getrouw 
haar afkomst en traditie heeft de liberale oartij altijd uit twee 
schotels tegelijk gegeten. 

De P.V.V., heer voorzitter, tracht deze weinig roemrijke 
traditie voort te zetten. En enkele van de weinige plezierige 
noten uit heel de overigens trieste Z.I.V.-stakings-partituur wor
den (vals) gespeeld door P.V.V.-blazers die overigens totaal uit 
de maat zijn. »,»'i.»- • v * , , . . . . 

Uw partij, heer voorzitter, heeft de Z.I.V.-hervorming in het 
parlement niet gestemd. Dat ligt helemaal in de lijn van een 
oppositiepartij die vis wil vangen op alle vijvers en een heilige 
schrik heeft van een duidelijk engagement. Wat al minder in de 
lijn ligt van een Vrijheidslievende en Vooruitstrevende Partij, 
is de (bijna socialistische) stemtucht die te dier gelegenheid 
opgelegd werd aan de P.V.V.-parlementairen. Brave jongens 
zoals een Lowieke D'Haeseleer (bediende nota-bene van 
« sociale » werken), gingen achteraf in de gilee bleiren van Jan 
en alleman dat-ze-toch-zo-graag-anders... 

In het parlement, heer voorzitter, hebt gij u volgens alle 
regels van het plat elektorahsme buiten schot gehouden. Het 
kwam er dus alleen nog op aan, deze Vrije en Vooruitziende 
houding ook tijdens het ganse konflikt te bestendigen. Aan deze 
verheven taak wijdt gij thans uw beste krachten. 

Gij zorgt er voor dat de P.V.V., naast Valkenburg en Cler-
vaux het derde toevluchtsoord wordt van de stakers-ten-allen-
prijze. Gij doet bemiddelingspogingen, waarvan gif weet dat zij 
•geen zin hebben doch waarvan gij hoopt dat zij het hem doen 
voor de galerij. En overigens verdeelt gij blaam-en lof zo nauw
gezet naar alle kanten, dat gij handenwrijvend meent te mogen 
hopen dat de ganse operatie alleen maar met stemmenwinst voor 
u kan aflopen. 

Uw vakbonden en uw mutualiteiten laat gij razend stelling 
nemen tégen de stakende doktoors : zo behoudt gij de ouverture 
naar de massa. Uw mantelorganizaties voor zelfstandigen laat 
gij stelling nemen vóór de sindikale kamers : zo behoudt gij de 
ouverture naar de geneesheren. Kool en geit sparende meent gij 
het klaar te spelen; tóch een voortreffelijk feestmaal op te kun
nen dienen. 

Er komt niets van, heer voorzitter ! Het spel is al te grof en 
te doorzichtig en uiteindelijk zult gij terechtkomen tussen de 
spreekwoordelijke twee stoelen : te slap voor de enen, te slap 
voor de anderen. 

Op bepaalde ogenblikken telt in de politiek toch ook de 
moed voor een stukje mee, heer voorzitter. Kijk naar de Volks
unie : ook zij had kunnen vluchten in de veilige onthouding en 
in het-gaat-ons-niet-aan. Zij heeft gekozen, niet met geestdrift en 
handgeklap, maar wel omdat zij in geweten oordeelde dat wat 
zwaarst is, zwaarst moet wegen. 

En zwaarst heeft voor haar gewogen niét de elektorale 
LereKening, niét de inderdaad onthutsend-lichtzinnige houding 
van de regering, niét de voorzichtige pohtiek-van-de-natte-
vinger. Wél echter het lot van de armsten en de schamelsten 
waarvan er slechts héél weinig voor de Volksunie zullen stem
men. Van deze menselijke en ogenschijnlijk niet-renderende 
keuze aanvaarden wij graag alle konsekwenties. 

En tenslotte : kijkt uiteindelijk ook de tegenstrever-van-een
ogen bhk niet liever in het gelaat van een menselijke partij dan 
van een koel en berekend stemmenfellertje ? 

Zo meent toch 

O U D E W A A R H E D E N 

Echt gebeurd ! Een Neder
landse dame, die al jaren in 
Vlaanderen woont en onze 
problemen zeer goed kent, 
vroeg in de Standaardboek
handel te Antwerpen naar 
het werk van Jozef Simons 
«Eer Vlaanderen vergaat». 
De boekhandeljuf antwoord
de dat het niet voorradig is. 
Waarop een geestelijke, die 
zich daar bevond — kennelijk 
van rang — beminnelijk- iro
nisch zegde : « Dat is uit de 
tijd, mevrouw, voorwereldlijk. 
Wij hebben nu andere litera
tuur ». 

Zeer gevat kaatste de Ne
derlandse dame de bal terug: 
«Eerwaarde, alles wat nu 
over Vlaanderen geschreven 
wordt berust op de inhoud 
van dit boek. Bovendien, wat 
uzelf verkondigt is toch nog 
veel ouder ». 

Bij zoveel eenvoudige wijs
heid verloor de hoogeerwaar
de de spraak. 

OPNIEUW BLAVIER 

De Waalse chauvinist Bla-
vier heeft het niet kunnen 
laten, kort voor hij voorgoed 
de voetbalvelden gaat verla
ten nog eens blijk te geven 
van zijn hatelijke vooring.§-
nomenheid tegen Vlaamse 
voetballers en Vlaamse voet-
balklubs. 

^ Verlegden zondag benadeel
de hij te Charleroi opzette
lijk de bezoekende Oostend-
se ploeg en stuurde hij Willy 
Sanders — die 16 jaar in de 
eerste ploeg van Oostende 
speelt zonder één enkele ver
maning -— van het plein. 

Sanders' enige « vergrijp » 
was, dat hij Blavier in gebro
ken Frans probeerde uit • te 
leggen dat een bepaalde (voor 
Oostende nadelige) scheids-
rechtelijke beslissing ver
keerd was. Blavier was onge
nadig en stuurde één van de 
voorbeeldigste en sportiefste 
Vlaamse spelers naar de 
kleedkamer. 

ANTI-VLAAMSE HAAT 

De sekretaris van A.S. Oos
tende verklaarde achteraf, 
eindelijk ingezien te hebben 
dat het bij Blavier wel dege
lijk gaat om enggeestige, fa
natieke en bekrompen Vla-
mingenhaat. Voordien had 
hij nog gemeend, dat Een
dracht Aalst en Patro Eisden 
zelf de oorzaak waren van 
hun herrie met Blavier; het 
incident op Charleroi verle
den zondag opende hem ech
ter he ogen. 

« Het Laatste Nieuws » — 
meestal zéér voorzichtig in 
Waals-Vlaamse aangelegen
heden — protesteerde deze 
week krachtig tegen de on
duldbare houding van de 
Waalse chauvinist en noemde 
ze «blinde haa t» . Het,blad 
heette het ongehoord dat de 
taalkwestie aanleiding gaf 
tot «oneerlijkheden in de 
sport». 

Zo heeft Blavier nu reeds 
een paar jaren lang de ge
niepige wraakzuchtige Vla
mingenhater kunnen spelen. 
In de eerste plaats dank zij 
de Voetbalbond, een school
voorbeeld van Belgisch en 
anti-Vlaams fossielendom. In 
de tweede plaats dank zij de 
Vlaamse klubs, wier ogen 
maar open gaan wanneer 
zijzelf de benadeelden zijn 
en die voor de rest reeds hui
veren bij de gedachte, aan 
«-taalkwestiesis-'^lje- ^moeten 
doen... 

Waals-Belgisch chauvinis-
me..,5ilagxa&ei,bpaaftïeid''.-^lTet 
tweespan waarmee we nooit 
vooruit zullen geraken. 

Dat de sportlui Blavier 
grondig beu zijn, blijkt wel 
uit het fluitjeskoncert dat 
verleden dinsdagavond op
ging bij het verschijnen van 
de Waalse kemphaan. 

ROOD EN ONSOCIAAL 

Het Vlaams Geneesheren-
verbond, dat via zijn voorzit
ter Dr Rutten zeer scherp 
stelling nam tegen de staking 
der dokters, kreeg plots een 
publiciteit in « De Volksga
zet» die het in normale t i j -

Zo werd desUjds te Aalst tegen Blavier betoogd. Hadden de TZaam^e 
voetbalklubs toen een doodgewone Vlaamse en solidaire reflehs gehad, 
dan ware het meteen gedaan geweest met de oneerlijkheden van de 
Waalse chauvinist. Maar in Vlaamse sporltmddens heeft men een heilige 
schrik om er de « politiek » en de « taalkwestie » bij te halen... 
Hoelang eten de Vlamingen in Voetbalbond, Atlctiekbond, enz, noq 
hun eigen drek ? -̂  

den niet kan verwachten, 
Louis Major, roodgewordeii 
oud-fronter, was niet erg en-i 
toesiast toen iemand hem er 
op wees dat de «flamingan
ten » blijkbaar meer sociaal 
gevoel hebben dan zijn rodq 
dokters die wel staakten, zo
als blijkt uit de houding van 
het socialistisch geneesheren-
verbond. Rode Majoor Louis 
is blijkbaar van mening : 
liever een rode stakende dok
ter dan een « zwarte » socia
le dokter. 

OPHITSERS 

Degenen die het konflikfi 
tussen geneesheren en re
gering op de spits willen 
drijven (en aan beide zijden 
van de barrikaden zijn ze 
te vinden), spelen wel heel 
erg met vuur. 

Men moet hoegenaamd 
niet simpatizeren met de 
doktersstaking om toch de 
ophitserij van bepaalde 
kranten grondig af te keu
ren. Zo menen we dat «Het 
Volk» begin dezer week en
kele keren het absolute re -
kord in onverantwoorde 
stemmingmakerij en licht
zinnige berichtgeving heeft 
geboekt. 

De Gentse kristen-demo-
kratische krant haalde het 
met heel wat lengten op de 
*,«Vk)lfe^azêt,j,.„,, ..V ^^u^ 

Was het om Gust Gooi, 
zwart schaap^ ^d^j; isindikate 
kamers, ter wille te zijn? 
Was het macht der ge
woonte? 

Zeker ook dit laatste. De 
Gentse krant heeft nooit 
erg geschitterd door objek-
tiviteit. 

En de geneesherenstaking 
was voor de schrijvelaars 
aan de Poel eens te meer 
een gelegenheid, om de 
Vo ksunie aan te vallen met 
een onjuiste en tendentieu
ze berichtgeving. 

EEN LES 

In Nederland is er heel 
wat ontstemming over de 
verkiezing van de Waal Du-
vieusart tot voorzitter van 
het Europees Parlement. 

Men weet dat de tegen
kandidaat van Duvieusart 
de Nederlandse socialisti
sche senator Kapteyn was. 

In Nederland geeft men er 
zich rekenschap van dat Du
vieusart een ouderwetse 
voorstander van een « Euro
pe des patries » is, een pion 
van de Franse politiek. 

We begrijpen volkomen 
het Nederlands ongenoegen 
en We de en het Voor de Ne
derlanders moge het echter 
een les zijn : op Europees 
vlak worden zij thans meer 
dan ooit met de Belgische 
werkelijkheid gekonfron-
teerd. Af en toe eens kwaad 
ziJn bij een verkeerd-uitge
vallen kiezing is niet vol
doende : wij verwachten van 
c'e Nederlanders een heel-
Neder'andse houding door 
dl'? en dun. 

Avonturen met fossielen 
zoals een Duvieusart zijn 
dan uitgesloten. Wat ons be
treft : Uever een rode K'ip-
teyn dan een klerikale Vla
mingenhater. 
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S C H I J N H E I L I G H E I D 

We hebben van, m e e t af 
a a n gezegd, d a t we de ge-
n e e s h e r e n s l a k i n g b e t r e u r e n . 

We wensen ech te r n i e t mee 
te hui len in h e t sch i jnhe iüg 
koor der be roepsag i t a to ren 
die t h a n s voor deftige bu rge r 
willen spelen 

Het is wansmakel i jk t h a n s 
t e moe ten ho ren hoe sommi 
gen de mond vol hebben van 
beroepset iek. die m a n d e r e 
o m s t a n d i g h e d e n wel een 
zeer e igenaard ige be roeps 
et iek er op n a h o u d e n 

We denken in de a l ' e r ee r -

^i^Ü&ik.'.''*'^''' 
Op zaterdag Z5 april a.s. ie U n SO in de zaal « Slad Nanles «, Grote Marht 2S te St Niklaas-Waas wordl door 
de Volksunie een studiedag over landbouwvraagstukken ingericht. j . j j , j -
Alle landbouwers zijn er welkom. Alle kaderleden der Volksunie worden dringend uitgenodigd, deze studie
dag bij te ivonen. , 

BNKELE VRAGEN 
Er zijn tijdens de laatste 

faze van de onderhandelin
gen tussen de Sjmdikale Ka
mers der geneesheren, de re
gering en de sociale partners 
enkele dingen gebeurd, die 
toch iedereen zouden moe
ten doen nadenken. 

Wie heeft bijvoorbeeld de 
telegram-kampanje tijdens 
de avond- en nachtzitting 
georganizeerd en doorge
voerd? Ons lijkt dat een zeer 
pertinente vraag; het is niet 
maar zo toevallig dat hon
derden telegrammen — waar
van een zeer groot deel met 
als inhoud slechts : « nog 
zoveel uren en de termijn 
verstrijkt» — bleven toe
stromen. Daar zat organisa
tie en sisteem achter. 

Organisatie van wie? Van 
de Syndikale Kamers? In
dien men die uitleg aan
vaardt, aanvaardt men met
een dat de Syndikale Kamers 
niets onverlet gelaten hebben 
om de onderhandelingen te 
doen afspringen. 

En indien niet de Syndi

kale Kamers, wie dan wel? 
Wie had en heeft belang bij 
een verscherpmg van de toe
stand? 

NOG ENKELE VRAGEN 
De Syndikale Kamers heb

ben achteraf de nadruk ge
legd op de verklaring van 
Gust Cool, die aan de bazis 
zou liggen van de mislukking 
der besprekingen. 

We gaan het nu niet heb
ben over deze verklaring en 
over de inderdaad vaak nog
al ongelikte manieren van 
syndikaUst Cool. Maar relfs 
indien de Syndikale Kamers 
het terzake bij het rechte 
eind hadden, dan nog dient 
de vraag gesteld of het zo 
bevorderlijk was voor de on
derhandelingen dat enkele 
tientallen geneesheren ter 
plaatse luidruchtig kwamen 
« supporteren » en van hun 
woordvoerders eisen dat zij 
het been stijf zouden hou
den. 

Nog eens : wier organi-
zeerde die « besprekings-pi-

ste plaats aan sommige rode 
sch i jnhe i l igaards . Dezelfden 
die t i jdens de s t ak ing 60-61 
dre igden me t h e t o n d e r w a 
te rze t t en der mi jnen , h e t l a 
t en doven der hoogovens en 
h e t s topzet ten van alle o n 
de rhoudswerken Dezelfden 
die zo bekommerd waren om 
de volksgezondheid, da t ze 
h e t s tadsvui l d a g e n a ' i g op 
de s t r a a t l ie ten liggen. D e 
zelfden die 's n a c h t s b a r r i k a -
den opwierpen en bomen 
over de s t r a a t gooiden, zoda t 
een geneesheer t i jdens een 
nach te l i jke r i t n a a r een zie
ke zwaar gekwetst werd iu 
Henegouwen. 

k e t t e n »? Wie h a d be l ang 
bij een ge spannen a tmosfeer 
r o n d de besp rek ingen? 

E N N O G V R A G E N 

Er zu l ' en m a a r weinig 
k r a n t e n genade v inden in de 
ogen v a n de s t a k e n d e ge 
neeshe ren , w a t begri jpel i jk 
is. U i t zonder ingen zi jn we l 
l i ch t de « Meuse » en de 
« L a n t e r n e », b l aden van de 
groep v a n graaf de Launoi t . 

V a n deze groep is h e t m a a r 
een spronge t je n a a r Bruf ina . 
Wie de l i jn verder d o o r t r e k t 
k o m t via V a n Zee land bij 
een v a n d iens vroegere k a b i 
ne t re l a t i e s , de h e e r Blero, 
die v a n d a a g via de f i rma 
Eric Cjrprès — aangezoch t 
door de Sjmdikale K a m e r s 
o m de « publ ic r e l a t i ons > 
der geneeshe ren t e verzorgen 
— m e e een v inger in de 
Z.I.V.-pap heef t . 

I s h e t n i e t ve rhe lde rend , 
ook deze l i jn eens ge t rokken 
te zien? 

E n zijn alle s t a k e n d e ge 
n e e s h e r e n zich bewus t v a n 
h e t b e s t a a n v a n deze l i jn? 

DE KERN DER ZAAK 
(vervolg van bladzijde 1) 

Deze plicht kan geen enkele dokter individueel vervul
len; dat is gemeenschapszaak. 

Daarom moet de wet bepalen dat er tarieven vastgesteld 
worden in conventies tussen dokters en de verzekeringen, 
en zo de dokters deze conventies weigeren, in wettelijk 
vastgelegde tarieven. 

DOKTERS IN HET VERWEER 

Dat het om de centen gaat kan slechts voor de hoogst 
gekwoteerde specialisten gelden, want voor de meeste huis
dokters verslecht de situatie niet door de nieuwe honoraria. 

Neen, het is in naam van « heilige principes > een verde
diging van een liberaal systeem dat in onze twintigste 
eeuw niet meer houdbaar is en zeker niet meer gewenst. 
Inderdaad, de dokters verliezen een deel van hun vrijheid; 
hun totale economische vrijheid is inderdaad uit, net zo
als de totale vrijheid van de patroons uit is om naar wil
lekeur te betalen of naar willekeur af te danken. De ne
gentiende eeuw is vier en zestig jaar achter de rug. 

Maar waar de wet niet aan raakt (en dat mag ook niet) 
is aan de vrijheid van behandeling. En nog minder de vrij
heid van keuze. Integendeel, een wet die tarievenwUlekeur 
onmogelijk maakt, maakt juist de keuzevrijheid voor de 
eerste keer mogelijk. 

Dit is de kern van de zaak : de maatschappij groeit 
naar een gemeenschap waar meer gelijkheid en rechtvaar
digheid heerst. We stellen vast, dat er wèl dokters zijn die 
deze evolutie aanvaarden en mee-richten en dan mogen 
we wel onderstrepen dat dit in de eerste plaats dokters 
zijn die ook in andere omstandigheden getoond hebben dat 
ze wantoestanden wilden bestrijden. Of is de Vlaamse Be
weging niet ook een strijd tegen sociale wantoestanden ? 
Daarom ons proficiat voor de moedige en konsekwente 
houding van het «Vlaams Geneesherenverbond» en voor 
de honderden en honderden Vlaamse artsen, die aantonen 
dat het als romantisch bestempelde woord «volksverbon
denheid » ook zéér reëel en twintigste-eeuws kan zijn... 

Dr. D.V-

VRIJE TRIBUNE 
Het zesde studiekongres van « Het 

Pennoen » drie weken geleden, is een 
succes geworden en niet alleen omwille 
van het aantal deelnemers dat beslist 
hoger lag dan bij vorige congressen en 
dat maar steeds toenam naarmate het uur 
vorderde. 

Beide hoofdreferaten, respectievelijk 
voorgedragen door dhr Stefaan Lievens 
en Dirk Renard, werden aandachtig be
luisterd ; dit bleek uit de talrijke (ge
schreven) tussenkomsten. De eerste 
spreker gaf een ietwat teoretische uit
eenzetting over het « Waarom der econo
mische demokratie in Vlaanderen ». Hij 
toonde aan dat de politieke demokratie 
onmogelijk is zonder ekonomische demo
kratie en baseerde zich hierbij o.a. op 
citaten van prof. Dondeyne, Harold 
Laski en lange uittreksels uit het ont-
•werp-manifest van de K.W.B. Het refe 
raat wemelde trouwens van citaten, wat 
het geheel een ietwat studentikoos uit
zicht gaf. De eigen toon klonk toch nog 
voldoende duidelijk door toen gezegd 
•werd dat « wij in onze huidige samen
leving geen volledige demokratie kennen 
«olang de geldmachten achter de scher
men de politieke demokratie saboteren »'. 
Hiermede zijn wij het in beginsel eens. 

evenals met het besluit dat ons doel weze 
« een ontvoogd Vlaanderen dat een posi
tieve inbreng zou betekenen voor de Heel-
Nederlandse gemeenschap en voor de 
éénwordende wereld, de betere wereld 
waar wij allen naar streven >. 

Na deze forse taal, leek het tweede 
referaat (« Welke economische demokra
tie in Vlaanderen ? ») wel enigszins als 
de door de berg gebaarde muis. 

Spreker zei, geen pasklare formules te 
hebben en zich te hoeden voor sloga
nisme ; wel ging zijn voorkeur duidelijk 
naar een ver doorgedreven medezeggen
schap op het niveau van de onderneming. 
Op het secundaire vlak was hij echter 
blijkbaar voorstander van een indikatie-
ve programraatie, ah dan niet gekoppeld 
aan een kontrole voor sommige basissec
toren m.a.w. het behoud van de huidige 
toestand in essentiële punten. Slechts in 
bepaalde voorwaarden zou nationalisatie 
in aanmerking komen. Maar is het dan 
niet zó dat hierbij « de geldmachten ach
ter de schermen » verder kunnen betijen, 
zodat een « echte politieke demokratie > 
in de zin van het eerste referaat onmoge
lijk is ? Wij hebben de indruk dat de 
groep die het kompromisreferaat(?) uit
gewerkt heeft (misschien al te zeer in 

beslag genomen door het K.W.B.-mani-
fest), de zaken op zijn kop gesteld heeft 
door te vertrekken van de sociale demo
kratie op het vlak van de onderneming, 
daar waar deze toch geconditioneerd 
wordt door de voorafgaande verwezen
lijking van de ekonomische demokratie 
op het vlak van het ganse ekonomische 
leven. Alleszins, de Volksunie moge dan 
nog een kleine partij « en marge > van 
de groten zijn, haar programma heeft 
dan toch reeds het stadium van het bur
gerlijk reformisme verlaten waarin het 
referaat van dhr Renard nog schijnt te 
steken, op het secundair vlak althans. 
Overigens, technisch was het referaat 
ook vrij zwak. De voorbeelden en citaten 
waren (ook dit geldt voor het eerste refe
raat trouwens) vrij willekeurig. Waarom 
de oude Laski aanhalen, doch niets ge
zegd over de grote massa werken die ver
schenen toen zijn teoriën onder de 
Labourregering aan de werkelijkheid 
werden getoetst 1 Waarom het Duitse 
voorbeeld nadrukkelijk aanhalen, daar 
waar het toch als een bijzonder gevaar
lijke vorm van paternalisme beschouwd 
wordt en in feite een versteviging van het 
kapitalistische regiem betekent ? Wat 
heeft het voorbeeld Arthur Martin te 
maken met medebeheer ? Produktiviteits-
opvoerende middelen heeft men nu toch 
in elk bedrijf dat zich respekteert ? 
Waarom het weliswaar voortreffelijke 
doch onwetenschappelijk pamflet van 
Pierre Joye over de trusts aanhalen en 
het standaardwerk op dit gebied (La 
Morphologie des Groupes financiers) van 
J. Meynaud verzwijgen ? Dit alles deed 

nogal erg dilletantisch aan, wat trou
wens ook tot uiting kwam toen de vragen 
der toehoorders dienden beantwoord. 
Gelukkig kon de heer Vansintjan een 
debat verhinderen over de wenselijkheid, 
de Nationale Bank tot een zuiver rege
ringsinstituut te degraderen. We hielden 
ons hart vast I Beweren dat wij nü een 
enorme kapitaalvlucht naar Canada, 
Spanje en elders beleven ten gevolge van 
de fiscale hervorming, wijst op begrips
verwarring en is op zijn minst ongenuan
ceerd. 

Mark Grammens vatte beide refera
ten samen. Wij onthouden uit zijn inte
ressante uiteenzetting dat de idee van de 
sociale ' demokratie een lange traditie 
heeft en dat haar herbeleving door Vlaan
deren de Vlaamse beweging opnieuw op 
het werelddiapason tilt. De heer Gram
mens die een vurig spreker is, werd op 
een ogenblik iets te ver meegesleept door 
zijn welsprekendheid, toen hij boudweg 
verklaarde dat wij in een « ekonomische 
diktatuur > leven. Kom nou, opgepast 
voor sloganisme I 

Een hoogtepunt van de dag was de 
spreekbeurt van Yerna, die in voortref
felijk Nederlands de mentaUteit van de 
Waalse arbeidersbeweging schetste ea 
hoopte op een gezamenhjke Vlaams-
Waalse mars naar BrusseL 

In zijn slottoespraak sloot nu-. Roosens, 
die de vergadering op degelijke manier 
geleid had, zich bij de vorige sprekers 
aan. Alles bij mekaar was het kongres 
van « Het Pennoen ». een positief geluid. 

H.M. 



DE VOLKSUNa 

DER WEGWEISER 

Zo heet het driemaande
lijks tijdschrift dat te Eupen 
wordt uitgegeven door de 
^ Vereinigung zur Schutz und 
Pflege der Muttersprache ». 

Het voert een harde strijd 
tegen de niets ontziende ver-
fransing van het duitstalig 
oostgebied. Herhaaldelijk 
wordt in het jongste nummer 
de Volksunie geciteerd in het 
persoverzicht, evenals de 
passus uit de besluiten van 
het partijkongres in 1963, 
waar over Oostbelgië wordt 
gehandeld. 

Bovendien wordt op blz. 6 
een vertaling gebracht van 
het artikel van T.v.O. uit de 
Volksunie van 11.1.1964 : 
« Toetssteen voor hun ware 
mentali teit», waarin het 
oostgebied als pijnlijk voor
beeld wordt gesteld voor de 
geest waarin de taalwetten 
opgesteld en toegepast wor
den. 

Voor wie de strijd van onze 
duitstalige landgenoten ook 
wenst te steunen, kost een 
abonnement slechts 50 fr., te 
storten op PR. 7644.73 van de 
< Vereinigung zur Schuz und 
Pflege der Muttersprache» 
J;e Brussel. 

, VERGETEN GEBIED 

In december 19*58 werden 
de Zuiderkempen tot ontwik
kelingsgebied uitgeroepen. Na 
vijf jaar heeft de Stichting 
voor de Kempen een grondig 
onderzoek gewijd aan de toe
stand en is tot de vaststelling 
gekomen «dat de regering 
schromelijk in gebreke is ge
bleven, en dat alleen door een 
kordaat doorgedreven aktie 
van voorlichting der publieke 
opinie en van rechtstreekse 
tussenkomsten bij de over
heid betere resultaten kun
nen bereikt worden ». 

Het informatiebulletin van 
maar t 1964 bevat de tekst van 
enkele der brieven' die^ de 
stichting aan de regering 
zond. 

Hieruit blijkt duidelijk, dat 
waar voor de Borrinage geen 
miljard te veel is, de Zuider
kempen jarenlang moeten 
< bestudeerd » worden en dat 
de huidige regering schande
lijk tekort is geschoten in 
haar plicht, de dringende 
problemen van dit gebied aan 
Jte pakken. 

NIETS GEDAAN 

IN DRIE JAARI 

De huidige regering heeft 
sedert 1961 in gans het ont
wikkelingsgebied slechts één 
werk laten uitvoeren : het 
nivelleren van het stortter-
rein te Oevel. Met de ontei
gening van enkele tientallen 
ha nijverheidsgrond en de 
oprichting van twee kleine 
fabrieken, vormt dit het vol
ledig palmares van de ploeg 
Lefèvre voor het ontwikke
lingsgebied. 

Zullen de Kempenaars dat 
no4 lang verdragen ? 

'Vat hebben de C.V.P.. en 
B 3 P-parlementariérs uit de 
streek al gedaan ? Zij be
schikken toch over machtige 
Invloed en relaties, nu hun 
partij in de regering zetelt ? 

ACHTERSTAND 

Uit een studie die gepubli
ceerd werd in het tijdschrift 
van het Ekonomisch Komitee 
voor de Kempen (december 
1963) blijkt bovendien over
duidelijk dat een geweldige 
achterstand dient ingelopea 

door de Kempen op intellek-
tueel gebied. Voor de univer-
sitairen beloopt deze achter
stand ten 'opzichte van het 
Rijk niet- minder dan 47 % ! 
Voor de vrouwelijke hoge
schoolstudenten zelfs 70 %. 

Voor iemand die het nog 
niet zou weten, zal het dui
delijk worden dat de Kempen 
in Vlaanderen gelegen zijn. 

KREDIETBEPERKINGEN 

Door de regering werden 
tal van kredietbeperkingen 
opgelegd in het raam van de 
inflatiebestrijding. Het is 
spijtig dat deze beperkingen 
niet uitgebreid werden tot de 
prijsverhogingen van de 
melk, het brood, de trein- en 
tramprijzen, enz... 

Voor wat betreft de drin
gend noodzakelijke subsidi
ering van de motorizering 
der binnenschepen, wordt de 
beperking v.d. kredieten al
gemeen beschouwd als een 
zeer gevaarlijke maatregel. 

In de wereld der aanne
mers vraagt men zich bezorgd 
af hoe de openbare besturen 
de reeds aangeboden reke
ningen zullen betalen. 

Langs de andere kant 
wordt door de regering wei
nig of niets gezegd over be
zuinigingen. Laat staan dat 
er iets aan gedaan wordt! 

DOSSIER BELGIË.. . 

Er is in de pers heel wat 
nagekaart over de T.V.-uit-
zending «Dossier België», 
tijdens dewelke mr F. Van 
der Eist het aan de stok kreeg 
met woordvoerders van de 
drie kleurpartijen. 

Over het algemeen is dit 
late kommentaar ongenadig 
voor C.V.P.-woordvoerder De 
Saeger. 

Zo verscheen in « Het Laat
ste Nieuws » van 4 dezer een 
lezersbrief waarin o.m. het 
volgende : «Mag ik mijn 
grote ontgoocheling en erger
nis uitdrukken over de onfai
re houding van volksvert. De 
Saeger tijdens de T.V.-uitzen-
ding ? » « ...op heel wat kij
kers een slechts indruk zal 
gemaakt hebben en beslist de 
zaak niet zal dienen waar
voor hij zich inzette ». 

. . .EN DE SAEGER 

Op 3 dezer verscheen in het 
streekblad «Het Wekelijks 
Nieuws» — dat stellig niet 
van V.U.-gezindheid mag ver
dacht worden — een stekelig 
kommentaar dat evenmin erg 
vleiend was voor De Saeger. 

Het blad maakt gewag van 
«tekort aan wellevendheid 
t.o.v. mr Van der Eist van de 
Volksunie » : «Inderdaad, 
het was opvallend hoe de hr 
De Saeger zich geen moeite 
ontzegde om niet te luisteren 
naar de heer Van der Eist en 
om de aandacht van de kij
kers af te leiden ». 

Het blad vraagt « meer wel
voeglijkheid tijdens een ge
spreksforum in de T.V.» en 
hoopt dat het in de toekomst 
gedaan zal zijn met «al te 
kinderachtige onderbrekin
gen, gebaren en pijnlijke in
sinuaties ». 

«Het Wekelijks Nieuws» 
besluit ter intentie van de 
grote staatsman als volgt : 
«De kijkers, mijnheer De 
Saeger, zijn heus wel ontwik
keld genoeg om zelf de waar
de van de standpunten te be
oordelen ». 

WAALS INPERIALISME 

Onze lieve Waalse broeders 
— of ze zich nu al dan niet 
federalisten noemen — blij
ven met een hardnekkigheid 
een betere zaak waardig 
steeds verder ijveren voor de 
verfransing der Voerstreek. 
Zopas heeft het Luiks kollege 
van burgemeester en schepe
nen (w.o. zowel « federalis

ten » als unitair en y besloten, 
sluitzegels te laten drukken 
die zullen verkocht worden 
ten bate van het Frans on
derwijs in de Voerstreek. 

De verkoop van deze sluit
zegels zal geschieden in de 
onderwijsinstellingen der Vu
rige Stede. Zodat de Luikse 
schooljeugd van hogerhand 
zal aangezet worden om een 
finantiele bijdrage te geven 
voor de sabotage van Belgi
sche wetten. Fraai voorbeeld 
van Waals civisme ! 

Stel u even voor dat Ant
werpen hetzelfde zou doen 
ten bate van de tienduizen
den Vlamingen in de streek 
van Komen-Moeskroen. De 
Sin j oren zouden uitgekreten 
worden voor fascisten, rassis-
ten en imperialisten. Het ge
vaar daarvoor is overigens 
wel zéér klein : de gemeente
besturen van onze grote 
Vlaamse steden hebben niet 
een honderdste van het Luik
se lef ! Alhoewel zij veel meer 
gegronde redenen zouden 
hebben... 

WAALSE LIJSTEN 

Inmiddels maken de (no
bele en andere) franskiljons 
in de Voerstreek zich klaar 
om in oktober hun Luiksge-
zinde lijsten bij de gemeen

teraadsverkiezingen In dii 
dienen. Te dier gelegenheid 
wordt weer het monsterver* 
bond gesloten tussen M.P.W.* > 
progressisten en Voer-reals-! 
tionairen genre De Sécillon. 

De heren schijnen zich, aJ-i 
thans volgens het dagblad 
« Le Soir », zelfs voorgenomea 
te hebben lijsten in te die* 
nen bij de e.k. parlementSH 
verkiezingen. Voor deze lijs-« 
ten zou naar de stemmen ge-* , 
hengeld worden van de wal-* ' 
l inganten in de VoerstreelR j 
en van de franskiljons in heéi I 
Limburg. 

Zij kondigden eveneens 
aan, dat franstalige verkie-
zingsmeetings in heel Lim
burg zullen worden gehouden. 

De jongens bluffen waar
schijnlijk alleen maar. I n 
dien ze het echter in h u n 
verwaten kop zouden krijgen, 
hun plannen ten uitvoer tei 
leggen, dan zeggen wij hen 
reeds van nu af aan : geen 
enkele franskiljonse meeting 
in heel Limburg ! 

En ten gerieve van de Wa-? 
len, die een handje zouden 
willen komen toesteken, ci
teren we nog maar eens de 
variante op het woord van 
Renard : « pas de pattes wali 
lonnes dans le Limbourg » ! 

Zij houden het zich voor 
gezegd ! 

VERVOERPROBLEEM 

IN HET WAASLAND 

In een vorige bijdrage wezen wij er op hoe 
belangrijk de E3 is voor het Waasland. 

Thans willen wij in het bijzonder enkele 
problemen van de N.M.B.S. bekijken. 

Volgens de telling van mei 1959 (zie « Het 
Land van Waas », door Prof Vlerick, p. 201) 
zijn er dagelijks 6.085 arbeiders die met pu
blieke vervoermiddelen hun woonplaats moeten 
verlaten om elders werk te zoeken en die in of 
door het Waasland moeten reizen. 

Het blijkt eveneens dat gemiddeld voor de 
Waasse arbeiders 75 tot 90 minuten verplaat
singstijd verloren gaan, wat heen en terug 2,5 
tot 3 uur betekent voor deze mensen. 

Ongeveer de helft van deze mobielen moeten 
gebruik maken van de lijn St-Niklaas-Ant-
werpen. 

We kunnen er ons wel over verheugen dat 
over het algemeen de reisduur met de trein 
beperkt is geworden tot ongeveer 25 minuten 

Wanneer een ES-werj in het Waasland f 

om St-Niklaas met Antwerpen-linkeroever t« 
verbinden. De verbinding St-Niklaas met Tem-
se-Mechelen en Brussel, laat echter nog veel te 
wensen over. 

Overdag lopen een aantal motortreinen \aM 
een modern type in het station te St-Niklaaa 
binnen. Doch de pendeltreinen, d.w.z. da 
treinen die onze arbeiders naar en van hun 
werk moeten brengen, zijn werkelijk beneden 
alles. 

Onze arbeiders >vorden als minderwaardige 
reizigers in minderwaardige spoorwagen» 
opeengestapeld op een manier die alle zelfres-
pekt doet verliezen. 

Indien sommige syndikale organisaties druk 
hebben uitgeoefend om kultureel verlof te 
krijgen, zou er ook wel iets mogen worden 
ondernomen om het kultureel peil van ons 
massa-vervoer te verhogen. 

Treinen, zoals die in het Waasland bollen, 
dateren nog van de periode dat Duitsland na 
de 1ste wereldoorlog zijn oorlogsschade aan 
België o.a. met levering van spoorwagens 
betaalde. Harde banken, slechte doorgangen, 
deurgrendel langs de buitenkant, gebrekkige 
verwarming... 
Waasse volksvertegenwoordigers en senatoren 

reizen vermoedelijk nooit met deze treinen, 
anders waren die zeker niet meer in het Waas
land te vinden. 

Waar wij er reeds op wezen dat St-Niklaas, 
hoofdstad en centrum van het Waasland, zeei; 
slecht met Brussel is verbonden, mag dit even
eens gezegd worden voor de verbinding met 
alle andere belangrijke grotere steden. 

Van St-Niklaas tot Mechelen is het slechts 
32 km. De snelste trein doet daar 37 minuten 
over, terwijl de gemiddelde en meest-voor-
komende trein daar 50 min. over doet (vb. 
treinen nr. 9754, 9781, 9791, 9756, 9778) terwijl 
de trein nr. 9745 daar 1 uur en 7 minuten voor 
nodig heeft. 

Van St-Niklaas komt men wel op ongeveer 
20 minuten aan de Linkeroever met de trein, 
maar tot het centraal station mag men ruim nog 
eens zoveel bij rekenen. 

Het goederenvervoer in het Waasland, kreeg 
bovendien een gevoelige deuk door de afschaf
fing van de lijn St-Niklaas-Dendermonde ea 
St-Niklaas-Stekene (Terneuzen). 

Deze-̂  lijnen werden wel vervangen door 
autobuslijnen, die echter met de beste wil van 
de wereld niet in staat zijn om aan de reiziger» 
voldoende plaatsruimte te verschaffen, vooral 
wanneer onze arbeiders en studenten op do 
spitsuren in de autobussen worden ingeblikt als 
conserven. 

Het wordt hoog tijd dat onze parlementairen 
eens keihard op de ministertafel gaan slaan, 
want het heeft er zo de schijn van dat er naast 
de tweederangburgers - de Vlamingen - In deze 
Belgische Staat, nog een derde kategorie van 
mensen bestaat die dan helemaal niet meer 
meetellen, en deze kategorie van mensen zij» 
« die van over 't Scheld ». 

* Mr. J. Verniers 
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HE VLAAMS-WAALSE PROBLEMEN IN 

E U R O P E E S P E R S P E K T I E F 

tonome organen, o.m. in kulturele 
aangelegenheden, hetzij als uitvoe
rende organen. 

Dit is zeer belangrijk en m.i. een 
conditio sine qua non voor onze toe-
Jreding tot Europa! 

DOOR 

MR F. VAN DER ELST 

dom, de rijkste erfenis is van ons 
Europa en dat het misdadig zou zijij 
Van het nieuwe Europa een smelt
kroes van kuituren te maken, er de 
strijd te ontketenen tussen de na
tionale kuituren en talen voor de 
overheersing van één van hen. 

Dit zou betekenen dat men het 
staatsnationalistlsch denken trans
poneert op Europees vlak. 

VEROUDERDE IDEE 

Wat overwonnen moet worden is 
de staatsidee zoals die zich in Eu
ropa ontwikkeld heeft, de idee van 
de nationale, soevereine staat, die 
geen enkel belang erkent buiten het 
zijne, geen enkel gezag boven het 
zijne; wat niet kan uitgeschakeld 
worden is de nationale verscheiden
heid der volksgemeenschappen en 
kuituren. 

Daarom moet Europa een eenheid 
zijn en blijven in verscheidenheid. 

In een recent artikel heeft de heer 
Harmei geschreven : 

« Dans Ie temps oü se préparent de 
plus vastes ensembles, partout les 
plus petites patrles se réveillent : 
elles ont dü être longtemps contre-
carrées, lorsque chaque pays, pour 
des ralsons d'Etat, mobilisait toutes 
ses puissances pour « exister » dans 
Ie concert — ou la competition — 
des nations; mais 1'inverse se pro-
dulra dans une Europe entièrement 
Intégrée; plus grande sera-t-elle et 
plus justifié sera Ie röle joué par des 
regions ou grandes provinces» (3). 

Deze gedachtenfiang is mJ. geldig, 
alleen de gebruikte terminologie Ujkt 
mij minder gelukkig 

Waarom niet ondubbelzinnig spre
ken van de volksgemeenschappen? 

Ook van demokratisch standpunt 
is het zeer bela.^grijk de natuurlijke 
gemeenschappen niet uit te sluiten 
of te miskennen. ledere geordende 
samenleving vereist een beperking 
van de vrijheid van de enkeling. Deze 
vrijheidsbeperking, opgelegd door de 
meerderheid. Is aanvaardbaar bin
nen de gemeenschap waartoe men 
behoort en waarmee men zich soli
dair voelt. 

Zodra echter meerderheidsbeslis
singen kunnen uitgaan van één ge
meenschap en opgelegd worden aan 
een andere, wordt deze toestand 
aangevoeld als ondemokratisch en 
een verdrukking. 

Vandaar het verzet van de Walen 
tegen de huidige situatie in de Bel
gische eenheidsstaat. 

HET NIEUWE EUROPA 
Hoe moeten wij het probleem van 

de Vlaams-Waalse verhoudingen en 
van de struktuurhervorming van de 
Belgische Staat zien in Europees 
perspectief? 

Ik ken de opvattingen daarover van 
de heer Harmei die de mening toe
gedaan is dat het volstaat de tljds-
epanne te overbruggen die ons nog 

scheidt van een nieuw, e enge worden 
Europa — door voorlopige maatrege
len. 

In dit Europa van morgen, dat in 
wording is, zal dit probleem er an
ders uitzien en zal het een oplossing 
krijgen in wijder verband. 

Het is mij evenwel duidelijk dat 
dit Europa van morgen, dat wellicht 
nog niet voor morgen is en waarvan 
wij de toekomstige strukturen niet 
kennen, voor ons geen waarborg 
biedt dat ons probleem automatisch 
op bevredigende wijze zal opgelost 
worden. 

Voor de Walen als Fransspreken-
den, die kunnen aanleunen bij een 
grote taal- en kultuurgemeenschap 
die steeds een grote invloed zal heb
ben en behouden, is dit perspectief 
zonder gevaren en geruststellend. 

Voor ons, behorend tot een kleinere 
taal- en kultuurgemeenschap en nog 
steeds vechtend voor ons zelfbehoud, 
is het vooruitzicht niet zo geruststel
lend dat wij eenvoudig zouden kun
nen wachten op wat komende is! 

Wij moeten er integendeel, zo komt 
het mij voor, met alle middelen naar 
streven ons probleem op te lossen, nu 
wij het nog zelf kunnen oplossen, 
zonder vreemde inmenging, wat mor
gen wellicht niet meer mogelijk zou 
zijn. 

Wij moeten zo spoedig mogelijk 
ons volksbestaan veilig stellen door 
een eigen publiekrechtelijke struk-
tuur, door het bekomen en uitbouwen 
van eigen gezagsorganen, die, hoe 
dan ook, in het Europa van morgen 
moeten blijven bestaan, hetzij als au-

(1) Vert. : « Wij gebruiken iedere dag de 
uitdrukkingen « Vlaamse gemeenschap » 
of « Waalse gemeenschap ». De baziswet-
ten van de Staat zijn nog steeds deze van 
een unitaire staat en nochtans gaat men 
in het merendeel der toespraken uit van 
het eigen standpunt der verschillende 
landsgedeelten, alsof ze reeds nu poli
tieke eenheden waren, opgericht en 
geleid met het oog op een federale 
werking ». 

(2) Vert. : « De voorstanders van de uni
taire staat hebben gedurende lange tijd 
de ogen kunnen sluiten of trachten te 

sluiten voor deze feiten. Desondanks 
steken de gevolgen van de taalwetten der 
dertiger jaren iedereen de ogen uit. De 
stromingen van de openbare mening zijn 
sterker dan dat men ze zou kunnen tegen
houden met parlementaire beslissingen », 

(3) Vert. : « In de tijd dat de grotere 
eenheden gestalte krijgen, worden overal 
de kleinste vaderlanden bewust van zich^ 
zelf ; ze moeten wel lange tijd tegenge
werkt zijn daar ieder land omwille van 
het staatsbelang al zijn krachten samen-
balde om zich te doen gelden in het koor 
- of in de wedstrijd - der naties ; maar 
het tegenovergestelde zal zich voordoen 
in een volledig eengemaakt Europa : gro
ter en gerechtvaardigder zal de rol zijn, 
gespeeld door de streken of de grote 
provincies ». 

Volgende week brengen wij hel tweede en 
laatste deel van « De Vlaams-Waalse pro
blemen in Europees perspectief ». 

Studenten : Sociaal uit Vlaamite, Vlaams uil sociale overwegingen 

DE STUDENTEN 

DOOR 

DRS W. JORISSEN 

De jongste jaren heeft zich in de 
Vlaamse studentenwereld een grote ont
wikkeling voltrokken, ontwikkeling die 
echter nog niet overal doorgectrongeD is 
bij de buitenstaanders. Sinds een vijftal 
jaren bestaat er een studentensmdikaiis-
me en heeft de Vlaamse studentenbewe
ging een sterke sociale inslag gekregen. 

Ook vroeger waren de Vlaamse studen-
tenleiders sociaal, zal men antwoorden 
en men zal ten dele gelijk tiebben. Ten 
dele slechts want het sociale bij de hui
dige studenten wordt anders beleefd. 

Waar tien en twihtig jaar geleden de 
beursstudenten nog uitzonderingen wa
ren, betekenen zij thans ongeveer de 
regel. De vroegere student die veel min
der materiële zorgen had dan nu voelde 
sociaal uit plichtsbesef, uit naastenliefde 
of uit Vlaamse overwegingen. De huidige 
student voelt sociaal uit noodzaak Bedui
dend veel meer studenten dan vroeger 
weten wat geld eigenlijk betekent. De 
burgerlijke kijk op de wereld wordt in 
de studentenwereld steeds zeldzamer 
aangetroffen. Ook de Vlaamse kijk is 
veranderd. De huidige studenten zijn ook 
voor de Vlaamse Beweging en voor het 
federalisme gewonnen. Voor zover ze niet 
van huize uit vlaamsgezind zijn, zijn ze 
echter tot die visie veel meer door 

sociaal-ekonomische overwegingen geko
men dan door de nationalistische ideolo
gie. 

Wij kunnen niet anders dan het feit 
vaststellen en ons erover verheugen dat 
de studenten niettemin tot het federalis
me gekomen zijn en dus ook tot de kern 
van de Vlaams-nationale strijd. 

Op het jongste V.V.S.-kongres hebben 
de studenten zich uitvoerig beziggehou
den met de onderwijsvraagstukken. Zij 
kwamen op voor een demokratische her
vorming van het ganse onderwijsstelsel 
wat de struktuur en de programma's 
betreft. Zij kwamen eveneens op VQor 
een éénvormig studieloon op grond van 
het feit dat zij studiearbeid verrichten, 
tn afwachting willen zij het onmiddellijk 
van het huidig beurzenstelsel door een 
systeem van afnemende studietoelagen, 
die automatisch worden toegekend, die 
een vast minimum behelzen, die berekend 
worden in omgekeerde evenredigheid tot 
het inkomen van de ouders en die ook nog 
zouden toegekend worden aan studenten 
die één laar overzitten. Een tegemoetko
mende houding wordt gevraagd in zake 
de studentenabonnementen, waarbij meer 
mogelijkheden zouden moeten onder ogen 
genomen worden. Verder eisen zij nog 
de kindertoeslagen en de toepassing op 
de studenten van alle takken van de 
Rijksmaatschappelijke zekerheid. 

Dit alles, tenzij de goedkope studen
tenabonnementen, IS nieuw tegenover de 
vóór- en onmiddellijke naoorlog, maar 
ligt in de logische ontwikkelingslijn van 
de demokratisering van het hoger onder 
wijs. Deze lijn dient trouwens noodiaka 
lijk doorgetrokken te worden willen wij 
ooit de achterstand van Vlaanderen, met 
zijn ongunstige sociale omstandigheden, 
in zake percent studenten inlopen. Lode-
wijk de Raet heeft de strijd voor de 
Vlaamse universiteit scherp gesteld. Wij 
moeten echter nog steeds zorgen voor de 

uitbreiding van het aantal Vlaamse uni
versiteiten en voor de afdoende bevolking 
ervan. 

Op t-al van punten komen de eisen van 
de Vereniging voor Vlaamse studenten 
overeen met het program van de Volks
unie. 

Ook zij eisen de volledige splitsing van 
de Universiteit te Brussel en de oprich
ting van een pluralistische universiteit 
te Antwerpen, 

Ook zij eisen kontrole op de holdings 
en op het kredietwezen, 

Oök zij ijveren voor anti-kapitalistische 
struktuurhervormingen en voor ekono-
mische demokratie, besluiten eveneens 
geformuleerd op ons jongste Volksunie-
Longres te Mechelen. 

Ook zij vragen de nationalisatie van 
liet atoomcentrum te Mol en kanten zich 
tegen de atoomwedloop. 

De kapitalistische ondernemingen wor
den niet gespaard. De studenten vragen 
een juridische ombouw van de kapitalis
tische ondernemingen, zodat de werkne
mers medezeggingschap krijgen in de 
leiding van de on'dernemingen. 

Deze eis is gelijklopend Tiet die van 
het bekende manifest van de K.W.B Het 
is een idee die aan het rijpen is. Hoe het 
juist dient uitgevoerd, hebben we nog 
nergens gelezen. In onderscheidene vere
nigingen ligt de idee ter studie, zodat we 
nog wat moeten afwachten wat het juist 
wordt. 

De visie van de jongste studentengene-
ratie is anti-liberaal en Vlaams sociaal. 

De verwrongen « vrijheidsidee », die 
in België altijd gediend hpsTt om de los
bandigheid van enbHen te laten over
wegen op tJ« n tr^nale rechten van de 
grote massa, wordt resoluut verbannen. 
P"» Fiaamsgezinden zullen hierom niet 
treuren. Zij kennen de betekenis van de 
begrippen taalvrijheid en vrijheid van de 
huisvader. Bij het begrip ekonomische 
vrijheid ligt de toestand niet anders. Het 
betekent eveneens sociale onderdrukking. 

De jongste studentengeneratie is kon-
sekwent, de zekerste waarborg dat er 
iets zal uit groeien. 
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CHIEVEN OER 

VLAAMSE BEWEGtNÓ 
In algemeen hisforlsch perspektief en in het licht van eed 

hele reeks recente gebeurtenissen leek het ons aaugewezen; 

[het thema « Kerk en Nationalisme » eens uitvoerig: te be« 

lichten in ons blad. ^^<^iSr^. \ 

fWe nemen ons voor, op dit thema een paar bijdragen te 

schrijven waarin zal gepeild worden o.m. naar het feit of 

^ de Kerk op het vlak van de verhouding tussen een s taat 

en een minderheidsgroep een eigen leer heeft. Vervolgens 

willen we nagaan of deze leer steeds werd gevolgd in alle 

omstandigheden en in de verschillende landen waar zich 

nationaliteitenproblemen stellen. We zullen dit in deze 

eerste bijdragen doen aan de hand van enkele tipische 

voorbeelden uit het buitenland. Een volgende maal behan

delen we dan meer specifiek de toestand en de verhoudin

gen in België. 

KERK EN NATIONALISME 
DE BEGINSELEN 

' Op het vlak van de beginselen Is 
de leer van de Kerk altijd zeer dui
delijk geweest. Het erkennen door een 
s taat van een volk met eigen taal, 
zeden, gebruiken, tradities en recht 
op ekonomlsche ontplooiing — wan
neer zulk een volk binnen een staat 
leeft met een andere sterkere volks
groep — is essentieel in de katolieke 
opvatting. 

Natuurlijk zullen deze beginselen 
maar eerst duidelijk geformuleerd en 
onderzocht worden al naargelang de 
begrippen volk en natie politiekma-
kend werden. 

In de kern zijn ze reeds aanwezig 
In de stellingname van Sint Paulus, 
die aan de geloofsverkondigers zegt 
dat ze moeten zijn « Jood met de Jo
den, Griek met de Grieken en bar
baar met de barbaren >. 

Sint Thomas, de grote godgeleerde, 
heeft dan in de 13de eeuw deze op
vattingen uitvoerig behandeld. In 
zijn teologische uiteenzettingen 
neemt hij steeds als uitgangspunt 
dat een ontplooiing van de bovenna
tuur slechts kan gebeuren op een 
gezonde basis Namelijk als de na
tuurlijke onderbouw geëerbiedigd is. 

Sint Thomas van Aquino leraart dan 
ook nadrukkelijk dat elk volk recht 
heeft op een eigen staatsgezag. 

In zijn ophefmakende boodschap 
« Pacem in te rns » zegde Paus Jo
annes XXIII uitdrukkelijk : « Sinds 
de 19de eeuw is zowat overal de nei
ging ontstaan en gegroeid om elke 
nationale gemeenschap samen te 
brengen in één autonome politieke 
gemeenschap (...) Op de meest dui
delijke manier moet men vaststellen 
dat alles wat wordt ondernomen om 
de levenskracht en de groei van zulk 
een minderheid te onderdrukken een 
zwaar vergrijp is tegen de rechtvaar
digheid (...) Het is Integendeel een 
eis van de rechtvaardigheid, dat de 
overheid zich op efficiënte wijze in
spant om de levensvoorwaarden van 
de minderheden te verbeteren, met 
name wat betreft hun taal, hun kui
tuur, hun tradities, hun bestaans
middelen en hun ekonomlsche on
dernemingen >. 

Nog duidelijker is de gekende mo-
raal-teoloog Mgr A. Janssens, profes
sor-emeritus aan de universiteit van 
Leuven en sinds jaren voorzitter van 
het Davidsfonds, namelijk in zijn 
boek « Ras, Natie, Vaderland » : 

« Kwijt de Staat zich niet van zijn 

Steun van de KerTt voor JeatoïieTt Polen legen protestants Pruisen. Teltening boven: 
zo zag Stef m « Pallieterke » het proces van Mgr. Tiso^ 

verplichtingen jegens de Natie (Vo'k), 
wordt een Natie onderdrukt door de 
Staat waartoe zij behoort, zodanig 
dat het haar onmogelijk wordt ge
maakt haar eigen kulturele goederen 
te handhaven en te bevorderen; voert 
de Staat onder voorwendsel de een
heid te versterken een politiek van 
brutale assimilatie en gelijkschake
ling, dan heeft de Natie, wanneer 
alle andere middelen zijn aangewend 
en ondoelmatig gebleken, het volle 
recht zich van die Staat af te scheu

ren. De verdrukte natie bevindt zich 
dan in een s taat van wettige zelf
verdediging en mag zoeken door 
wettige middelen aan de onrecht
vaardige verdrukking een einde te 
stellen, desnoods ook door een nieu
we, eigen autonome staat te vormen 
of aan te sluiten bij een andere 
staatsgemeenschap ». 

DE TOEPASSING 

Bovenstaande beginselen lijken 
zonneklaar. Maar... ook hier staan 
tussen droom en daad dikwijls wet
ten in de weg en praktische bezwa
ren. 

Waar de nationale waarde als 
waarde door de Kerk dus uitdrukke
lijk erkend wordt in beginsel, is de 
toepassing in praktijk niet zo een
voudig. 

Het moet toegegeven dat in de 
strijd tussen kleine volkeren en hun 
verdrukkers de geestelijkheid, vol
gens die geschetste beginselen en 
zich bewust van haar invloed, dik
wijls de partij van de verdrukte te
gen de verdrukker heeft gekozen 
(Polen en Ierland zijn hier wel de 
beste voorbeelden). In andere stre
ken (Tsjechen en Slowaken in het 
Oostenrijks-Hongaarse rijk, Vlamin
gen in België) zijn er talloze feiten 
en anekdoten aan te halen die dit 
schijnen te weerleggen. Een dieper 
ingaan op de nationaliteitsstrijd van 
volkeren waar de Kerk een sterke 
invloed vertegenwoordigt, deed ons 
volgende algemene vaststellingen af
leiden. 

Waar we met een verdrukte volks
groep staan die in meerderheid kato-
l iek^s, tegenover een verdukkende 
s taat die een andere godsdienst aan
kleeft of ongodsdienstig is, zijn de 
geestelijken de kampioenen van de 
vrijheid van hun volk. Zo het kato

lieke Polen in zijn strijd tegen hefl 
protestantse Pruisen en het ortodokse 
Rus'and. 

Zo de katolieke Ieren tegen he^ 
anghkaanse Engeland. 

Ingewikkelder werd het, waar we 
stonden met een katolieke minder-< 

-heidsgroep in een staat die zich oote 
katoüek noemde of een konkordaat» 
met de Kerk had gesloten. Dikwijls 
wordt er dan geschipperd met de be 
ginselen van het volksnationalisme. 
De Keijfe sloot dan wel meermaals de 
ogen voor het onrecht door zulke 
staat bedreven, vanuit de voordelen 
die ze gën'oot In zulke zich-katoliek-
noemende staat. In andere gevallen 
wordt het de vrees om de zaken 
scherp te stellen en beperkt men zich 
tot een soort « taalliefde > hij he^ 
verdrukte volk. De verdrukte taal 
vindt dan dikwijls nog wel h a a r 
laatste toevlucht in het katechismus-
ondemcht en_ op de kansel, maa r 
scherp durft men de zaken dan ge
woonlijk niet stellen. Een voorbeeld 
is Frans-Vlaanderen. 

Wapen van Slovakije. 

Het slechtste uiterste is dan n a 
tuurlijk dat, waar onder het mom 
van geloofsuitbreiding de nationale 
eigenheid van een niet-katoliek volfe 
brutaal geschonden wordt door volks-t 
vreemde bezetters in wier legertros 
de katolieke zendelingen meekwa
men. 

In vroegere tijden is het voorbeeld 
van de Teutoonse kristelijke ridder
orde, die verduitsing en opgelegd 
katolicisme hand in hand deed gaan 
in de veroverde Slavische gebieden, 
wel het meest sprekend. Dichter bij 
ons in de tijd hebben we het chau
vinisme van vele Franse geloofspre-
dikers, die in de 19de en ook nog een 
ruim deel van de 20ste eeuw in de 
Franse kolonies van Zuid-Oost-Azia 
niet alleen God gingen prediken, 
maar « Dieu et la France >. 

Bij bovenstaande beschouwingen 
over de verschillende situaties waar 
in de Kerk haar opvattingen van eer
bied voor de volksnationalismen h e 
lemaal, een beetje of in het gehedl 
niet toepaste, zijn er gewoonlijk nog 
twee andere konstanten te vermei-
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den. Dat In de hedendaagse tijden, 
zelfs in die landen waar de Kerk 
echter de nationale beweging stond, 
zij gewoonlijk tegenstander is van 
l ie t gebruiken van gewelddadige me-
8x)den. 

Vervolgens dat, waar de Kerk al te 
nauw aanleunt bij een verdrukkende 
ctaat , er dikwijls een verschil van 
houding is tussen hogere en lagere 
geestelijkheid. Waar de bisschoppen 
aandig-diplomatisch het meestal op 

een akkoordje gooien, omwille van 
de « hogere belangen », zien we 
meestal « de onderpastoorkes > (les 
petits vicaires) en de ordegeestelij
ken die heel wat dichter bij het ge
wone volk staan, resoluut de zijde 
kiezen van de verdrukte volksgroep. 

Dat zulk diplomatisch opportunis
me van de hogere geestelijkheid, dat 
gepaard gaat met het schenden van 
de aard van een volk op lange ter
mijn, toch niet rendeert heeft wel 
het Tsjechisch voorbeeld bewezen. 
Het Tsjechische nationalisme in Bo-
hemen-Moravié tegen de verduit-
singspolitiek van Oostenrijk bleef 

, inderdaad zeer lang verstoken van 
de steun van zijn geestelijkheid Het 
had te lang onder Duitse invloed ge
staan. De hogere standen en het 
openbaar leven waren er te zeer ver
duitst, de verdrukking van een Tsje
chische volksaard werd er te sluw en 
te onderduims gevoerd om de nat io
nale beweging alle schijn van op
standigheid te ontnemen. Toen de 
radikaUsering van de beweging be
gon langs de intellektuele jeugd, 
werd ze door de verduitste geestelijk
heid voor onbezonnen en opstandig 
uitgescholden, en eerst als de jeugd 
zich van de geestelijkheid begon af 
te keren en de nationale beweging 
niet meer te stuiten was, kwam de 
geestelijkheid over, te laat echter om 
haar invloed te redden. 

Johannes XXIII. 

SLOWAKIJE 

Dat zich aanpassen aan de toe
stand vanwege de kerkelijke over
heid vinden we wel zeer sterk terug 
in de evolutie van de nationale ont
voogdingsbeweging in Slowakije, 
waar we dan ook wat langer zullen 
bij stilstaan. Verschillende van de 
hoger beschreven fasen m de houding 
van de Kerk tegenover het nationa
lisme vinden we hier duidelijk terug. 

Een Slavisch volk van afkomst en 
nauw verwant met de Tsjechen, wa
ren de wegen van Tsjechen en Slo-
waken geschiedkundig uiteengelopen. 
De Tsjechen kwamen onder Oosten
rijk en werden blootgesteld aan de 
verduitsingspolitiek, maar deelden 
ook in de meer westeliike oriëntatie 
van dit land, zodat het m de 19de 
eeuw een sterk industrieel en libera-
hserend karakter kreeg De Slowa-
ken kwamen onder Hongarije en 
werden bedreigd door magyarisering 
(verhongaarsing). Slowakije behield 
zeer lang zijn landbouwkarakter met 
leen sterk traditioneel katolicisme, 
waar de klerus een oppermachtige 

Mgr Tiso en het Vrije Slovakije - Kardinaal Mercier en de Baad van Vlaanderen 
dezelfde lijn en dezelfde beginselen ? 

rol speelde bij een volk met vele on
geletterden. 

Na 1848 beginnen de Hongaren, die 
juist van Oostenrijk zelf ruime au
tonomie gekregen hadden, een bru
tale denationalisatiepolitiek in Slo
wakije. Een staaltje : enkel degenen 
die Hongaars kennen, krijgen kies
recht De nationale reaktie kwam 
heel wat trager op gang dan bij de 

licht nooit hadden kunnen bereiken. 
De « bergpastoor » Hlinka werd nu 
de geëerde nationale Slowaakse voor
man, eerbied^^aardig feit dat door de 
kerkelijke overheid spoedig met de 
titel Monseigneur werd opgesmukt. 
Hij werd nu de geziene leider van de 
Slowaakse nationale partij die met 
stijgend sukses zou optreden tegen 
de pogingen van de Tsjechen om de 

strijd gesteund wordt door zijn Kerlt 
is wel de stnjd van het Ierse volk f 
met enkele miljoenen tegen h ^ 
machtigste volk van de 19de en h ^ 
begin der 20ste eeuw. Ekonomisclt 
tenonder gebracht, praktisch totaal 
van zijn eigen taal beroofd, neerge
slagen na ieder van zijn bloedige op
standen heeft dit kleine volk nooift 
zijn nationaal besef verloren. Noch
tans was de Ierse strijd geen kleri
kale strijd. Nadat in de 19de eeu\r 
binnen het Britse rijk de godsdienst
vrijheid was afgekondigd, hebben ds 
katolieke Ieren zich steeds zoveët 
mogelijk op het Godsvredestandpunft 
gezet opdat katolieke en protestant
se Ieren samen zouden kunnen str i j 
den voor de nationale zaak. Over de 
taktiek m hun strijd gedoogden zij 
geen tussenkomst van de geestelijk
heid. Zelfs de gematigde O'Connett 
zei dat de Ieren wel hun godsdienst 
« from Rome > hebben, maar hua 
politiek « from home » Toen som
mige Engelse bisschoppen de meto
den van Ierse nationalisten, die op 
een dinamietpatroontje niet zagen, 
afkeurden had dit weinig effekt. HeS 
gebeurde dat in Dub'in in 1861 50.000 
personen de lijkkist volgden van Mac 
Manus, een Iers nationalist die door 
de Engelsgezinde kardinaal Cullins 
een kerkelijke begrafenis was gewei
gerd omdat hij lid was van een ge-

meer ontwikkelde Tsjechen. Onder
pastoors en onderwijzers worden de 
dragers van de Slowaakse beweging, 
die echter zeer letterkundig blijft. 
Zelfs op zulke onschuldige uitingen 
wordt door de overheid het odium 
van landverraad geworpen. Het Slo-
waaks houdt nog alleen stand in de 
confessionele scholen die arm en 
weinig talrijk zijn, en op de kansel. 
De bisschoppen, dikwijls Hongaren, 
leggen zich neer bij deze politiek. 
Hoe goed bedoeld ook, de Slowaakse 
l 3weging krijgt weinig vat op de 

lassa, tenzij op enkele plaatsen 
aar priesters zich durven voorvech-

I ;r tonen van de bewegmg 

Een f i g u u r waar moet bij 
tilgestaan, is die van priester Hlin-

V a. Geliefd door het volk als sociaal 
1 letterkundig voorman stond hij 
3oraan in de nationale strijd. Kort 
Dor de oorlog 14-18 zat hij een ge-
mgenisstraf uit wegens het over-

I 'eden van Hongaarse taalwetten in 
lowakije, toen de kerk in zijn ge-

1 Dortedorp (die met de opbrengst 
a,n zijn werken grotendeels was ge-
;t) klaar kwam. De inwoners van 

1 et dorp vroegen aan de Hongaars-
^zinde bisschop wat te wachten met 
s inwijding tot Hlinka zou vrij zijn. 

De bisschop weigerde natuurlijk. De 
dorpsbewoners lieten weten dat hij 
dan niet moest komen Hij kwam 
toch, maar met een detachement 
Hongaarse soldaten. Enkele boeren
zonen spanden de paarden uit de 
bisschoppelijke koets. Een zenuwach
tig officier liet chargeren, keien vlo
gen, schoten knalden. Balans bij de 
inwijding van de Kerk : een tiental 
Slowaakse boeren neergeschoten. 

Zo was de toestand van de Slo
waakse beweging juist voor-de eerste 
wereldoorlog : uitzichtloos. Hoewel 
in 1908 Hlinka voor zijn rechters nog 
had beweerd : «Of dit plezier doet 
aan de Hongaren of niet, een feit 
blijft waar : namelijk dat wij met de 
Tsjechen een enkele natie en be
schaving vormen •». 

Toen kwam de oorlog. De grote 
mogendheden die de Donaumonar-
chie Oostenrijk-Honganje uit elkaar 
wilden, gaven geredelijk toe aan de 
Tsjechische vraag om Tsjechen en 
Slowaken te verenigen in de na 1918 
opgericht Tsjecho-Slowaakse staat . 
Door de aktiviteit van de Tsjechen 
en door het spel van de historische 
wisselvalligheden kregen d« Slowa
ken nu wat ze door eigen kracht wel-

nieuwe staat onder Tsjechische lei
ding te brengen. De liberale, ant i 
klerikale Tsjechen begingen Inder
daad de fout hun politiek te willen 
opdringen aan een Slowakije dat een 
heel andere voorgeschiedenis had. 
Met gevolg dat de twee verwante 
vo keren, vooral om godsdienstige 
redenen van elkaar vervreemden zo
dat in 1938 de Slowaken onder Mgr 
Tiso, opvolger van Hlinka, hun on
afhankelijkheid uitriepen. Op enkele 
tientallen jaren was dat half-ver-
hongaarste Slowaakse volk, zonder 
nationaal besef, uitgegroeid tot een 
eigen natie waarin het nationaal ge
voel zo sterk was geworden dat toen 
in 1947 Mgr Tiso werd opgehangen 
door de Tsjechen (die met de hulp 
van Rusland de oude staat hadden 
hersteld), de dag van de terechtstel
ling een spontane algemene staking 
losbrak m Slowakije, waarbij op de 
muren geschilderd werd « Wij wer-^ 
ken niet meer voor de staat die onze 
president ophangt ». 

Hier ook werd bewezen dat, waar 
de Kerk haar beginselen volgt en de 
konsekwenties durft uittrekken, de 
nationale beweging een onweerstaan
bare kracht wordt, zelfs al wordt ze 
tijdelijk neergeslagen. 

IERLAND 

Het voorbeeld van wat een katoliek 
volk vermag als het in ziJn nationale 

welddadig geheim genootschap. In d^ 
meeste gevallen hielden de lersa 
priesters geen rekening met de bani 
aan sommige personen opgelegd we
gens gewelddaden. Vele bisschoppen 
hebben steeds onomwonden hun sim-» 
patie voor het Iers nationalisme la-« 
ten blijken. 

Wanneer in 1916 de Engelse gene
raal Maxwell, die met de repressie in 
Ierland was belast na de Paasop-
stand, aan de bisschop van LimerlcK 
Dr. O'Dwyer vroeg dat hij de pries
ters die hun simpatie voor de op
stand hadden betuigd zou verplaat
sen, kreeg de generaal een scherp 
afwijzend antwoord. 

Ook andere bisschoppen hielden 
voor, zelfs op de kansel, dat het na 
tuurlijke vaderland meer recht op 
onze liefde had dan het officiële. Wan
neer op de vredeskonferentie te Ver
sailles over de toekomst van Europa 
wordt beslist, zeggen de Ierse bis
schoppen dat het "hoogdravend rede
voeren over de vrijheid van de klei
ne volkeren ijdel gezwets is, zolang 
ook Ierland de vrijheid en zelfstan
digheid niet krijgt. 

EDet was dan ook niet te verwonde
ren dat de radikale Ierse beweging^ 
zelfs al was de opstand neergesla
gen, spoedig in ruime kringen aan-* 
hang kreeg, mede en vooral dank zij 
het morele gezag dat zij zo verwierft 

TOalter Luytea. 

Straatverschansing bii de Paasopstmcl 3^16 te DublitK 
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' ^ Het spijt ons zeer niet in de 
gelegenheid te zijn geweest het 
€*rste deel van « De zaak Wilma 
Belgers » bij te wonen. Nu moes
ten we ons tevreden stellen met 
wat het tweede deel nog aan ge
gevens bevatte over wat er eigen
lek gebeurd was. 

Wij zijn persoonlijk trouwe kij
kers vain de NTS-rechtbank, maar 
bet geding tegen Wilma Helgers 
hadden we nog niet gezien. Het 
komt ons nu voor dat de- NTS-
reehtbank interessanter zaken op 
• e n interessanter wijze heeft ver-
toerkt. De schuld lag hier een 
beetje te duidelijk rxist. Wie haar 
tnan na amper een paar verzoeken 
ctn het leven brengt, verdient 
misschien wel enig begrip bij de 
emstaanders (misschien), maar 
ueker geen vrijspraak. 

Nochtans was ook deze zitting 
van de TV-rechtbank geen onin
teressant programma. De mede-

' werkers wisten, zoals steeds, de 
faiste sfeer te wekken en de kijker 
aanhoudend te blijven boeien We 
willen ons in dit verband noch
tans van verdere kommentaar ont
houden, omdat het eerste deel van 

df zitting zeker onmisbaar is, 
indien men de sfeer van het twee
de deel voldoende verantwoord 
wil kunnen beoordelen. 

Hel gesprek tussen de jezuïet 
Creyghlon en dr Schreuder ging 
welibwaar aan het door de recht
bank op te lossen probleem voor
bij, maar heeft ons personlijk zeer 
geboeid. 

Kortom dus, een ichiilti ende 
TI-avond... 

0 ... tot op het ogenblik dal 
wij vanuit de eerste loge het 
varièleprogramma van de Zweed 
Hans Lagerkvist konden volgen. 
Toen zakte hel peil meteen lol een 
stuk onder nul en was er van 
enige schittering helemaal geen 
sprake meer. 

Dat het programma - zoals de 
ondertitel ons wil doen geloven -
gebazeerd zou zijn op elektroni
sche effeklen, is op zijn minst 
gedeeltelijk onwaar. En voor de 
rest is alles vrij konventioneel, om 
niet te zeggen dat heel wat beel
den en passages gewoon nietszeg
gend en hopeloos zwak zijn. 

Wij hebben vrijdagavond niet 
begrepen waarom dit varièlepro
gramma met zoveel woordenkraam 
en tromgeroffel moest aangekon
digd worden. Dat er achteraf veel 
woorden aan verspild moeten wor
den, geloven we dus niet. En we 
doen het dan ook niet. 

0 Het was vorige zaterdag alles
zins een gelukt uEén tegen allenn-
programma De kandidate die haar 
strijd simpatiek streed en op het 
einde sportief bleef bij de neder
laag, droeg daar natuurlijk haar 

steentje toe bij. Maar we mogen 
ook de inwoners van St-Niklaas 
niet vergeten bij de bedeling van 
de bloemetjes. 

Eén zaak is ons echter nog al
tijd niet duidelijk. We bedoelen 
hier de opmerking van de sladsse-
krelaris (we veronderstellen dat 
hij het was) over de onmogelijk
heid om vraag zoveel op te lossen. 
Een eigenlijk antwoord werd op 
zijn opmerk'ng niet gegeven, al-
hoewel uit de feiten bleek, dat hij 
onmogelijk gelijk kon hebben. 

Nu, we hopen dat de overwin
naars er zich niet lang zorgen over 
gemaakt hebben en in alle ge
moedsrust een stevige pint hebben 
geledigd .. op hun eigen gezond
heid I 

0 « De socialistische gedachte 
en aktie » was deze week gewijd 
aan de atoombom en meer in het 
bijzonder aan de anti-atoommars 
te Brussel De kommentaar was 
oppervlakkig en ging aan de kern 
van het vraagstuk voorbij. We 
onmielden echter zeer scherp uit 
de vele belogingsbeelden een stuk
je film van een man gewapend 
met de meest konsekwcnte slogan 
uit de hele betoging : « Weigert 
dienst I ». 

Naïef als we zijn, verkeren we 
nu - na een schone anti-miliiaris-
iische uitzending • in de mening 
dat de BSP-parlementairen hun 
goedkeuring geweigerd hebben 
aan de begroting van Landsverde
diging. Of zou het toch waar zijn 
dat een uitzending als « De socia
listische gedachte en aktie » alleen 
maar moet dienen om het kiesvee 
te lokken, in de hoop dat toch nie

mand zich de moeite zal getroos
ten het « Beknopt verslag » en de 
uitslagen van de stemmingen na 
te kijken ? 

0 Een kort woord nog over 
« Caesar verovert Galliè », histo
rische evokatie van Julias Caesar's 
veldtocht door Gallië. 

Wat de historische kant van de 
zaak betreft, is het programma 
een meevaller geworden. De kom
mentaar was duidelijk, geschied
kundig len volle verantwoord en 

verhelderend voor de beweegrede-
nen die Caesar ertoe cMngezet heb
ben naar onze gewesten te komen. 

Als TV-montage liet het geheel 
echter wat te wensen over. De op
eenvolgende beelden deden nogai 
aan gehakt stro denken, zo hor
tend en stotend ging hel somt, 
zo weinig levende aktie zat er 
eigenlijk in. 

Alles bij elkaar echter : een goe
de uitzending 1 

Jvb. 

Hoeve aan de Zu idhavend i jk te Zandvl ie t . 

DE ABONNEMENTENSLAG 
Aan het algemeen klassement in de abonnementenslag is er 

deze week weer eens niets gewijzigd geworden. De mannen 

Tan Antwerpen en Mechelen hebben echter de uitdaging van 

verleden week aangenomen en hebben een felle spurt in

gezet. Wij voorspellen hen dat zij Aalst dicht op de hielen 

Bitten. Nog enkele fikse pedaalstoten en Mechelen staat vol

gende week misschien op kop van het algemeen klassement. 

Reeds deze week kunnen 
wij inderdaad de palmen 
van het gewone klassement 
aan de maneblussers geven. 
Zij worden onmiddellijk ge
volgd door de Sinjoren, ter
wijl de mannen van de kust, 
Aalst mee naar vierde plaats 

komen verdringen. Hier 
volgt dan het weekover
zicht : 

1 Mechelen, 2 Antwerpen, 
3 Oostende _ Veurne - Diks-
muide, 4 Aalst, 5 Brussel, 6 
Tongeren, 7 Turnhout, 8 Ou
denaarde, 9 Leuven, 10 Gent. 

GRONDEN 
in : • GRUITRODE 

• OVfc^RPELT 
• NELRCil,ABRF.EK 
• HFl CHTLRLN 
• (OOSTMALLE 
• W t E L D t 
• Rl lKtVORSFL 
• ST !07EF R1JK.EVORSEL 
• BEERSE 
• SCHOTEN 

Rechtstreeks van eigenaar 

ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Rifswijklaan 62 
Antwerpen 
Telefoon: 37.54.38 

Direktie : Rwfi van der Paal 

Zoals men ziet hebben 
ook Tongeren en Turnhout 
hun beste beentje voorgezet. 
Als die jtjngens zo voort
doen dan zullen zij binnen 
zeer korte tijd van de on
derste plaatsen in het alge
meen klassement naar bo
ven klimmen. De kleintjes 
weren zich — ook Leuven 
deed dat trouwens deze 
week zeer goed — en wij 
zijn er van overtuigd dat zij 
volgende week de hele rang
schikking zullen overhoop 
gooien als zij zo voortdoen. 

In ieder gevai oppassen 
voor Antwerpen, want de 
sinjoren maken zich klaar 
voor de week van de Volks
unie en de plannen die zij 
smeden laten voorzien dat 
zij een hele ruk naar om
hoog zullen geven aan hun 
abonnementengetal. 

Mogen wij er intussen nog 
eens aan herinneren dat een 
abonnement tot het einde 
van 1964 thans 160 P kost 
en dat deze uitzonderlijke 
gunstprijs een enige gele-
fenheid biedt om een reeks 
nieuwe 'ezers voor ons en uw 
olad te winnen Weldra om
zeilen wij een belangrijke 
'<aap in het algemeen totaal 
Daarvoor zim maar een 
goeie honderd nieuwe abon
nementen nodig en het is zo 
ver. Komaan jongens, nog 
een kleine inspanning en 
volgende week gaan wij 
ruim met de helft over het 
vooropgezette doel. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
• ZONDAG 

11 00 : H Mis — 14 15 : De kat op 
de koord : Zoale bet Jriofeje thuifc 
tikt.. . — 14 45 : Rechtstreeks uit 
de « Mesoscaaf » — 15 30 : De 
avonturen van Popeye . tekenfilm 
— 15 40 : Hockey — 16 20 : Het 
eiland Pitcalrn — 16 45 De trouwe 
Lassie : TV-feuiUeton — 17.10 . 
Klein, klem, kleutertje — 17 30 : 
Biljarten — 18 55 • Pilmprogramma 
voor de jeugd — 19 40 : Filmmu
seum van de schaterlach — 19 55 : 
Sportuitslagen — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 20 • Geld te geef : blijspel 
van Walter Black en William Men-
drek Nederlandse vertaling : A. 
Defresne — 2150 : Sportweekend 
— 22 20 : Tweede nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken : een pro
gramma voor de jongeren — 19 25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuali-
teit — 19 45 . De Weerman — 
19 50 : Sport in 't kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Extra-sport-
editie Pilmverslag van de tweede 
rit van de Bonde van België — 
20 30 : Speelfilm • Mensenjacht 
(Bounty hunter) Western van An
dre Detoth met Randolph Scott en 
Dolores Horn (Engelse versie met 
tweetalige onderschriften) — 2145: 
Panorama — 22 30 : Medium — 
22 40 : Tweede nieuwsuitzending. 

• D INSDAG 
14 05 tot 15 15 : - Biologie : Mossen 
en varens - Natuurkunde : Magne
tische werking van de elektrische 
stroom — 19 00 Gastprogramma 
— 19 30 • Mozaïek : Magazine over 
de vrijetijdsbesteding — 19 55 : 
Sport in 't kort — 20 00 : TV-
ni«"uws ~ 20 20 Extra-sporteditie 
— 20 30 Wereldreiziger met de 
camera ; De grote automoblelprlje 
— 2120 Stalen haaien dokumen-
taire over duikboten 22 05 : Ver
geet niet te lezen : Auteurs té gabt 
in onze studio — 22 35 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
15 00 tot 17 00 : Televisum. Jeugd-
televisie met Bob Davidse vanuit 
het Jeugdtheater te Antwerpen — 
19 00 : Teletaalles : Nederlands — 
19 25 • Penelope : de uitzending 
voor de vrouw — 19 50 : De Weer

man — 19 55 : Sport in ' t kort — 
20 00 : TV-nieuws — 20 20 . Pilm
verslag van de vierde rit van de 
Ronde van België — 20,30 • Zoo 
werkt Haanstra — Si 00 . Speelfilm. 
De nacht der vrijgezellen, psycholo-
gisohe film van Delbert Mann, naar 
een oorspronkelijk scenario van 
Paddy Chayefsky, met Don Murray, 
Carolme Jones, Jack Warden e a. 
(Engelse versie met tweetalige 

onderschriften - voor volwassenen) 
— 22 30 : Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19 00 : Gastprogramma — 19 30 : 
Tekenfilms voor jong en oud : De 
FTmtstones — 19 55 : Sport in 
' t kort — 20 00 TV-nieuws — 
20 20 : Pilmverslag van de laatste 
rit van de Bonde van België — 
20 30 Ten huize van Achiel Van 
Acker — 2130 . In de spiegel van 
de kunst Roma, de eeuwige stad, 
derde van een reeks programma's 
over kunst en kui tuur in de Renais
sance — 22 00 : Première • een pro
gramma met fllmnieuws en frag-
rftenten uit nieuwe films — 22 45 : 
Medium • Literatuur — 22 55 : 
Tweede nieuwsuitzending 

VRIJDAG 
14 05 tot 1515 : Schooltelevisie — 
19 00 : Het geheim van het gestolen 
halssnoer : Ontvoerd, 4e afl — 
19 15 : De avonturen van Popeye : 
tekenfilm — 19 20 . nenerklanken. 
een programma voor de longeren — 
19 50 : De Weerman — 19 55 Sport 
in 't kort — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : Lawaai (Big noise), komedie 
van Leonard Samson Nederlandse 
vertaling : Wim Gansemans — 
21 50 : Tweede nieuwsuitzending — 
22 00 : Eerste loge <t Candlde ». 

ZATERDAG 
10 00 : Teletaalles : Nederlands — 
10 15 : Hout — 10 50 : Leo Baeke-
land, de Vlaamse Edison — 14 25 : 
Hockey — 16.30 : Autorennen : 
rechtstreekse reportage uit Aintree 
— 1715 : Klein klein, kleutertje 
— 17 35 : Tild voor ü — 18 00 : 
Schooltelevisie Biologie — 19 00 : 
Religieus programma — 19 30 : 
Autorama : magazine voor de auto
mobilisten — 19 55 : Sport In 
't kort — 20 00 : TTV-nleuws — 
20 20 : Eén tegen allefi — 2135 : 
Echo — 22 05 : Dick Powell stelt 
voor : De straat van Perlkles — 
22 55 : Tweede nieuwsuitzending. 

BORMS HERDENKING 
ZATERDAG 11 APRIL 
(in « Peter Benoit» Frankrijklei 8, Antwerpen) 

15 u. 15 Were Di-ljieidenkingszittlng : 
Spreker : Karel Dillen (in benedenzaal) 

17 u. 30 Opening Bormstentoonstelüng (in bovenzaal) 
Is ook zondag open. 

ZONDAG 12 APRIL 
11 u. H. Mis in de Kapucienerkerk (Ossenmarkt) 
12 u. 30 Bloemenhulde op het kerkhof te Merksem met zang door 

het V.N.J. en toespraak door de Heer Juliaan Platteau 
16 u. Geleid Were Di bezoek voor jongeren aan de tentoonstelling 
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TRADITIE EN EKSPERIMENT 
De spanningen tussen traditie en experiment, tussen ervaring en ontdekking 
Bljn niet nieuw. Hoezeer de kampen vaak ook tegenover elkaar stonden, en 
b u n suprematie, soms ook hun exclusiviteit beklemtoonden, toch heeft geen 
,van beiden ooit de andere kunnen missen. De bezonkenheid der ervaring, 
b a a r besef van de relativiteit van stromingen en theorieën, haar eerbied 
voor de essentiële waarheden uit het verleden zouden tot formalisme en 
akademisme uitgegroeid zijn, zonder een naar de toekomst voortrukkend, 
meer in de eigen tijd wortelend en revolterend experiment. De ontdekkings
reis van het experiment beperkte zich daarbij niet steeds tot het gebied van 
taal en vorm, maar drong — zoals het expressionisme — door in het gebied 
van de geest, van de menselijke verhoudingen. Het werd niet slechts een es-
^ t i s che doch ook een etische stroming... 

BIJ EEN VERZENBUNDEL VAN H. CLAEYS 
Zonder deze ontdekkingsreizen en 

deze ontginning van het braakland 
achter de grenzen der traditie, zou 
deze laatste nooit over het ervarings-
potentiëel beschikken, dat zij nu 
zorgzaam behoedt. Uit de rezultaten 
der experimentele onderzoekings-
tochten heeft zij het tijdloze, voor 
immer geldende bewaard, het vluch
tige van het blijvende gescheiden en 
de experimentele aanbreng behoed 
voor de aanrukkende en overspoelen
de tijd. 

Aan het przoa en de poëzie der ja
ren 1920 tot 1940 kunnen wij vast
stellen, wat het expressionisme bete
kend heeft voor de vernieuwing en 
verrijking van de taal. Hetzelfde doet 
zich trouwens ook nu voor : bij een 
dichter als Veulemans bv. — die ze
ker geen experimenteel is — is de ex
perimentele aanb'reng tot ervaring 
geworden... 

In de Nederlandse liieratuur zijn 
het twee Vlamingen geweest : Van 
Ostayen en Wies Moens — die de ex
pressionistische doorbraak in de 
breedte hebben bewerkt. De aard- en 
wezensverwantschap en het geeste
lijk parallelisme met Duitsland (ge
boorteland van het expressionisme) 
hadden de ideële mogelijkheid voor 
deze doorbraak geschapen. 

Wanneer, na de tweede wereld
oorlog, een tweede golf de ervarings
muren doorbreken wou, op zoek naar 
nieuwe ontdekkingsgebieden, lag er 
echter in Duitsland buiten Benn wel
licht geen vertrekpunt meer voor 
zulke tocht. 

Men richtte de ogen naar e lders : 
de lijn van het Angelsaksische ima-
gisme, van de « obscure poetry », van 
Pound, Eliot, Auden... werd voortge
trokken. In het surrealisme hoorde 
nien een artistieke echo op de ont
dekkingstocht in de menselijke ziel, 
In het onderbewustzijn en in de we
reld van de droom, door de diepte
psychologie van Freud tot Jung. 

Het nieuwe experiment bewoog 
tussen beide : tussen een vaak op de 
rand van het cerebrale en prozaïsche 
bewegende bergbeklimming en een 
vaak in incoherente stameling afglij
den naar droom-diepten. 

Een der grootste verdiensten van 
dit experiment is — naast een on
miskenbare verwijding van de beeld-
mogelij kheden : de herwaardering" 
der taal als kreatieve, bezwerende 
macht. Het experiment heeft de ou
de, magische funktie der taal, haar 
mogelijkheden om de essentie der 
dingen te noemen en ze zodoende tot 
deel van onze eigen wereld te ma
ken — in ere hersteld, en er haar 
hoofdbekommernis van gemaakt. 

Dit betekent met , dat de ervarings-
poëzie zich hier niet van bewust was. 
Zij heeft deze mogelijkheden echter 
anders, en niet op zulke exclusieve 
wl1ze, aangewend. 

De bundel « Als zoveel schelpdie
ren » van de Brusselse dichter Her
man Claeys is experimenteel. Of be
ter : het is moderne poëzie, in de be
tekenis die Prof. Vital Celen er aan 
gaf : nieuw, en naar geest en vorm 
zijn inspiratie vindend in eigen tijd. 

Claeys wendt de magische, kreatie
ve funktie van het woord aan om de 
onbetreden en gesloten wereld der 
dingen buiten ons voe'baar te maken 
— de dingen waarvan Timmermans 
in zijn « Adagio » reeds dichtte : 

«De kern van alle dingen 
is stil en eindeloos. 
Alleen de dingen zingen. 
Ons lied is kort en broos... » 

Deze konfrontatie gebeurt in het 
experimenteel vers niet door een in
tellectuele of gevoelsreconstructie. De 
experimentele dichter beoogt een to
taalbeeld, een levensbeeld te geven — 
door een totale poëtische indruk. De 
verschillende beeldgroepen en woor
den hebben geen verklarende, om
schrijvende of plastische rol, doch 
zij vervullen een levensfunctie : het 
zijn de organen van een levend ge
heel, dat ons als een eenheid tege
moet treedt. Niet aan de intellektuele 
penetratie-mogelij kheid, maar aan 
het in meerdere of mindere ma
te slagen van dit opwekken van de 
totale gevoelsindruk, wordt het ge
dicht geapprecieerd. Dit is niet a l 
leen waar voor het experimentele, 
maar ook voor het traditionele vers: 
in het laatste wordt echter door S3ni-
taxis en opeenvolging der beelden 
nog een intellectuele penetratie ver
gemakkelijkt. 

Claeys' verzenbundel «als zoveel 
schelpdieren » is een concentrische 
poging tot een ontmoeting met de 

eigen wereld der dingen — tot een 
bolstering door het woord. 

Geleidelijk wordt de poging om uit 
de gevangenschap van de zeggings-
onmacht te breken — uit dit « kope
ren huis» -r- intensiever. De hoop 
klinkt sterker door : in het laatste 
deel « de ontgrendeling » wordt zij 
uitgesproken : 

« Met het reddende woord 
waarmee ik de 
mensenloze diepzee 
der dingen 
versgewijs 
bevaren zal. 

en in het volgende gedicht : 
« Hoe vaak bereikhalsd 

de ontgrendeling 
door het naakte woord. 
Dit is het uur 
waarop de angst 
genoemd werd 
letter voor letter 
met het woedende woord 
bedwongen... ». 

De dualiteit die de dichter hier op
roept : de wereld der dingen die hij 
verkennen wil, en de zijne, de onze — 
wordt slechts opgeheven in een en
kel bevrijdend moment : in het gen
sterend opvlammen van het vers. De 
dingen moeten eerst « ontwoord » 
worden — vooraleer de dichter ze 
verwoorden kan. 

Ze moeten hun geheim prijsgeven 
aan de dichter — die onder hun huid, 
achter hun wanden naar het teken 
zoekt dat hen kan vatten — zoals in 
de magie in runen en tekens en 

woorden de geesten gebannen werden. 
Claeys' verzen hebben mij aan Gott
fried Benn's vers doen denken : 

« Es gibt nur ein Begegnen : im 
Gedichte 
die Dinge mystisch bannen in das 
Wort ». 

Deze dualiteit, deze ontmoetings
poging is tema van de hele bundel t 
een tema dat gemakkelijk aanleiding 
had kunnen geven tot een cerebraal 
spel met ideëen — maar dat docw 
Claeys op uitzonderlijke wijze behan
deld wordt. Het gevaar waarover w ^ 
spreken — een doorbreken van de 
hoogtegrens, waarboven de koelheid 
van het intellekt het beeld ontluis
tert tot een prozaïsche vlakheid — 
wordt door de romantische aanleg 
van Claeys bezworen. Soms wordt l a 
een vers het verbannen metrum — 
zelfs het rijnu— verdoken ingevoerdt 
de dichter noemt zulk een gedicht 
dan ook « ritmisch gebed ». 

De bundel van Claeys is ontegen
sprekelijk een aanwinst voor onza 
moderne poëzie — en men hoeft geeo 
verdediger te allen prijze te zijn van 
het experiment, om dit te erkennen. 

Is poëzie immers niet, naar he t 
gezegde van Paul Valéry, een soort 
machine tot het opwekken van een 
poëtische toestand bij de lezer? Hoe 
dat gebeuren moet, is probleem en 
taak van de dichter — een taak 
waarvan Claeys zich met ere gekw©^ 
ten heeft... 

Interinki 

steentjes voor ONS TAALGEBOVW 
ZETEL 

Wie in Noord-Nederland een zin zou 
uitspreken als « ik zit liever in een zetel 
dan op een stoel », zou niet worden ver
staan. 

« Zetel » heeft twee betekenissen, een 
letterlijke en een overdrachtelijke, nl. een 
eerste zitplaats (lett.) en vervolgens 
plaats van vestiging (fig.). 

In overdrachteliike zin spreken we van 
de zetel van een bedrijf, de zetel van een 
bankinstelling, de hoofdzetel Brussel en 
de zetel Gent van een verzekeringsmaat
schappij, de zetel der regering. Het Fran
se « siège social » wordt bij ons niet met 
« maatschappelijke zetel » weergegeven, 
maar wel met « hoofdzetel ». Het woord 
« social 2> wordt immers in deze Franse 
wending allerminst in de betekenis van 
« maatschappelijk > gebruikt, maar bete
kent zoiets als « van de sociëteit >. Ver
der worden ook de plaatsen in de volks
vertegenwoordiging « zetels » genoemd, 
bvb. : « die partij heeft 10 zetels behaald 
bij de verkiezingen ». 

In letterlijke zin is zetel elke zitplaats, 
elke plaats waar iemand zit. Een stoel is 
een zetel. Het woord behoort echter tot 
de hogere stijl, en wordt in normale om
standigheden in de gesproken omgangs
taal niet gebruikt, tenzij dan in hoger 
vermelde figuurlijke betekenis. 

Het is merkwaardig dat in Vlaanderen 
« zetel » een heel speciale soort stoel 
aanduidt, nl. die soort van stoel die in 
het Frans « fauteuil » heet. In Nederland 
is een fauteuil naargelang van het geval : 
een armstoel, een leunstoel of leuning-

stoel, een ruststoel, een ligstoel, enz. 
Meest gebruikt is wel leunstoel of leu-
ningstoel. 

Net zoals in het Engels « armchair > 
of « easy chair s> een soort van « chair » 
is, en in het Duits « Lehnstuhl > een 
soort van « Stuhl », zo is ook bij ons de 
leunstoel eigenlijk maar een stoel waarin 
men leunt, in het Frans : fauteuil. Een 
verfoeilijk anglicisme dat Hollanders wel 
eens in de mond nemen is « gemakkelijke 
stoel > (easy chair) ; ook een gewone 
stoel kan gemakkelijk zijn ! 

Het gebruik van zetel voor leunstoel 
of armstoel is diep ingeworteld bij Vla
mingen, zowel bij dialekt- als bij 
beschaafdsprekenden. Ik zou niet durven 
beweren dat het hier een gallicisme of 
purisme betreft voor fauteuil, evenmin 
als ik zou durven zeggen dat zetel een 
dialektwoord is, en dus fout. Daar het in 
zijn (letterlijk) gebruik beperkt is tot 
het gebied dat men « Zuid-Nederlands » 
pleegt te noemen, is het een van die 
woorden die wel « Beschaafd Neder
lands » zijn, maar niet « Algemeen 
Beschaafd ». M.i. mag zetel in genoemde 
betekenis van « leunstoel » worden ge
bruikt, met dien verstande echter dat de 
gebruiker weet dat het niet over ons 
gehele taalgebied zal worden begrepen. 

AUTOTERMEN 

Gemotorizeerde Vlamingen spreken wel 
graag van « embrayage », « embrayeren > 
en « debrayeren >, in plaats van koppe
ling, koppelen, en ontkoppelen. 

Als met « embrayage •». de pedaal be

doeld is waarmee men (ont)koppelt, daa 
dient men te zeggen : koppelingspedaaJL 

Ook de zgn. « marche arrière » is ieta 
waar Vlamingen geen weg mee weten in 
het Nederlands. In onze taal zegt men 
« de achteruit », bvb. : de achteruit zit 
vast of werkt niet » ; « hij krijgt zijn 
stang niet in de achteruit ». Men kan e«» 
wagen in achteruit zetten, de hefboom in 
achteruit plaatsen. « Rouler en march» 
arrière » is natuurlijk gewoon « achteruit 
rijden », hoewel men niet zelden hoort 
zeggen dat iemand « in marsj arrière « 
heeft gereden I 

Het is verkeerd te spreken van ds 
« directie » van een wagen. Een directie 
kan alleen gevormd worden door eea 
directeur en de leden van zijn directie
secretariaat. Bedoeld is hier de stuurin-
richting, die overigens goed kan zijn 
afgesteld (règlé) of die defekt kan zijn 
(dérèglé). Spreek nooit van regieren en 
deregleren I 

Als iets defekt is aan een wagen, kan 
men pech oplopen of autopech hebben, 
hetgeen overeenstemt met het « être en 
panne » van de Fransen. « Dépanner un«s 
voiture t> heet bij ons « 'n wagen weer 
op gang brengen, repareren, herstellen >. 
Een zogenaamde « dépanneuse » (in feite 
ten onrechte zo genoemd) is een takel
wagen. Vaak komen er bij de reparatie 
reservedelen aan te pas. Deze reserve
delen heten in het Frans « pieces de 
rechange» en wie dit laatste letterlijk 
vertaalt met « vervangstukken », maalct 
zich schuldig aan een onvergeeflijk 
gallicisme. 

J. Bouwman. 
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We vertellen niet veel nieuws als 
in ons openingspraatje ver-

ppen dat de hele Belgische 
'S omzeggens unaniem de wan-

«psdaad van de doktersstaking 
eurde. 

Wel verschillen de schakerin-
(Bn. Regeringsbladen, vooral van 
bidlkale aard, vallen in het uit-
irste van de totale anti-dokters-
tetze. Anderen l ien nog het ver-
Bhil tussen de stakers met wacht-
Henst en de emigranten naar Val-
lenburg en Clervaux. Het principe 
wurt iedereen af. 

k> B GAZET 
Gaf 0.1. een juiste weergave van 

-jle krantenbouding hierboven sa-
Mifcengevat. 

É
Stakende dokters, die len over-
n van verscheidene kranten 

misnoegen hebben geuit om-
3 van de Z.I.V.-kommentaren, 

lÉUllen van nu af, aan alle Belgi-
MChe dagbladen moeten verzaken 
Mldien zij enkel willen 'ezen wat 
i w i n lief Is. 

Een uitzonderlijke eensgezind-
.fceid is tot uiting gekomen in de 
jfcumalist ieke bedenkingen bl] de 
ipbaking der geneesheren; de aktie 
Irordt praktisch algemeen en zon-
i e r voorbehoud afgekeurd. 

Zelfde eenparigheid m de tal-
t l jke protesten uitgaande van or-
^anizaties, die zowat alle standen 
Bn ideologieën vertegenwoordigen. 
Protesten ook van een paar mo-
<(erner georiënteerde doktersvere-
Blgingen. » 

Hier kan wel onderlijnd dat de 
vereniging van de o flaminganten-
Aokters », het Vlaams Geneeshe-
renverbond scherp de staking af
keurde zonder daarom de wet Le-
knrton goed te keuren, terwi.il de 
socialistische dokters wel staakten. 

N E W - Y O R K T IMES 

Onderlijnde ook hoe de dokters 
wel redenen tot p'otest konden 
bebben, maar zulk middel niet 
mochten gebruiken. 

« Het is goed mogelijk dat de 
Belgische geneesheren goede rede

nen hebben om te protesteren. 
Maar de middelen die zij gebrui
ken zijn zo immoreel, vermits zij 
zodoende onschuldige zieken aan
tasten; dat deze middelen moeten 
beschouwd als de minst geschikte 
om een rechtvaardige oplossing te 
geven aan het probleem. » 

Wij geloven ook dat de genees
heren in een val getrapt zijn, die 
de regering voor hen heeft opge
zet, a!s de meest gesch'kte om de 
publieke opinie tegen de dokters 
op te jagen. 

Vooral de « vlucht » naar het 
buitenland deed hatelijk aan. 
Spreekt een Nederlands confrater
journalist in dit verband niet van 
<( aasgieren op Va'kenburg ». 

En een andere van i< staking van 
miljonairs ». Die geladen atmos
feer hadden ze inderdaad kunnen 
vermijden door hun verzet takti-
scher te organizeren. 

Bepaalde buitenbeentjes hadden 
er een hand.ie van weg om h^t 
gilde van hypocrates onsimpatiek 
te maken, lijk die Luikse dokters 
In Valkenburg waarover Jaak 
Veltman schreef : 

« De volgende moigen een tus
sen bomen gespannen doek met de 
aanmaning : « Belgische genees
heren, keer terug naar Uw zie
ken... » 

« Dat is geen Vlaams », zei ons 
met grote nadruk een Frans spre
kend Luiks geneesheer, dat komt 
van de Hollanders. » 

Hij was een heetgebakerd, oplo
pend man, en wilde, dat m België 
de grote massa zoiets niet zou 
doen omdat zij het gloeiend eens 
was met de dokters In zijn bene
pen, s'mpli.sti<'che reakties deed 
hij ons denken aan wielrenneis, 
d.e met een pomp dreigen omdat 
er niet m de krant stond, dat zij 
« kampioenen » zijn. 

LA CITE 
Het blad van de Waalse Kris-

ten-demokraten liet de gekende 
kanunnik Leclercq aan het woord 
over het morele aspekt van de 
doktersstaking. Hij onderstreept 
het begrip socialisatie van de ge
meenschap. 

« De vraag is niet eenvoud'gweg 
dat een bepaald aantai dokters een 
bepaald aantal zieken verzorgen 
aan de voorwaarden die de dokters 
bepalen, met gratis verzorgen van 
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Een goede 

GAZONMAAIER 
vindt U bij 

Firma 
DE COCK L. 

Antwerpse stwg, 96-98, 
Kontich. Tel : 531211. 

Eigen werkhuis, en onder-
houdsdienst. Vraagt de
monstratie zonder verbin
tenis. 

arme mensen, als zij er meelijden 
voor opbrengen. 

De zaak is dat allen moeten ver
zorgd worden. Een heel andere 
zaak dan in de 19de eeuw. 

Het is hetzelfde voor he t onder
wijs. Eertijds r ichtte men scholen 
op om verschillende redenen, die 
onderwijs gaven aan een bepaald 
aanta l kinderen; nu oordeelt men 
dat de gemeenschap er moet over 
waken dat heel de bevolking on
derwezen wordt. » 

Een dergelijke redenering gaven 
verschillende Leuvense moralisten 
ten beste in een artikel van Guido 
van Hoof in de Standaard da t 
vooral gebaseerd was op een refe
raa t van Magister Louis Janssens. 

VRMiU 
K'aagt de houding aan van Le-

fevre's regering. Het vindt de eer-
ste-minister te laks en komt op 
voor de nationale gezondheids
dienst. 

« Ik weet ni.et of gij, dokter of 
zieke zijt, ofwel eenvoudige toe
schouwer van de krachtmeting. 
Maar ge zult mij zeker niet van 
laster verdenken wanneer ik beweer 
dat vooral onze nationale Theo zich 
gelijk een knul van formaat ge
draagt. De eerste minister, en de 
overige ministers overigens ook, 
kunnen over de TV en de radio be
schikken en tot onze leefkamers 
doordringen. Stel u voor dat een 
van hen, liefst natuurlijk niet 
Theodoor zelf, voor de radio- en 
beeldbuizen ware gekomen en zo 
terloops een speechke uit zijn 
mouw had geschud : « Beste land
genoten, er zijn negen miljoen 
Belgen, daarvan spelen er nage
noeg dertienduizend doktoor Dat 
zijn dertienduizend perfekte gent
lemen die over die en die voorde
len tieschikken. Die bevoorrechte 
heren wensen echter meer Zi] 
willen voor hun prestaties niet al
leen uitzonderlijke lonen, zij willen 
ook uitzonderlijke lagere of mini
male belasting. Het land mag oor
delen, maar de regeling zegt «neen» 
en zij laat de dokters de keuze 
met tussen spreekuur of staking, 
niet tussen valies of bistouri maar 
wel tussen de vrije geneeskunde, 
binnen de wettelijke grenzen, of 
de sociale geneeskunde met staats-
betrekking, vast loon en vaste be
lasting. Basta. » 

En dr tarara-boem... 
Ik zou eens willen zien welke 

dokters die overigens beroepshalve 
de polspiag van de man-in-de-
s t raa t en van de vrouw-aan-de-
haard beter moeten kennen dan 
gelijk wie, nog de moed zou heb
ben om zijn valiezen te maken, 
laat s taan van staking te klappen. 
Enfin, mijne vrienden dokters en 
ze z'jn zeer talrijk, mogen een 
grote paaskaars branden dat de 
eerste minister Theo Lefèvre heet 
en niet 't Pallieterke. » 

SOCIAAL VERWEER 

In dit blad der zelfstandige ar
beiders stijgt de toon met het na
deren van de vervaldag... de ver
kiezingen, 

« Wij gaan zelfs verder ; alle 
lijsten die behoren tot de ene of 
de andere regermgspartij , moeten 
op het gemeentelijke vlak met m a n 
en macht bestreden worden. De 
aanwezigheid van één enkele eer
lijke mens, die de z°lfstandige Ar
beiders wil verdedigen, verandert 

niets hieraan. Die maji zal een 
eerlijk m a n blijven; m a a r hij is 
niet tegenstaande alles niets anders 
dan een gijzelaar, een alibi, een 
voorwendsel. De lijsten der rege
ringspartijen moeten t>estreden 
worden met dezelfde energie als 
die waarmede diezelfde partijen, 
overal waar zij konden, de belan
gen van de zelfstandige arbeiders 
hebben bestreden. 

De tijd om weerwraak te nemen 
nadert . Mis uw kans niet. » 

Wij hopen da t geen enkele mid
denstander zich echter nog voor 
de PVV-wagen van het Brussels-
Waals groot kapitaal zal la ten 
spannen (de mannen van de 25 % 
afslag der belastingen eertijds als 
verkiezingsslogan). Die gebruiken 
de middenstand om de belangen 
van de kapitalisten te dienen. 

ae nieuiwe 
Op de goede-vrijdag-kruisdood 

van de Linie, volgde even snel de 
verrijzenis van de Nieuwe. Zeer de
gelijke basisartikels van Mr. Mi-
chlel Vandekerckhove, Mark 
Grammens en Pater Callewaert, 
weerspiegelden de vertrouwde geest 
van de vroegere Linie. Onder
staand uittreksel uit het artikel 
van Dr. Vandekerckhove getuigt 
dit. 

« Met 'e noodzaak van een der
gelijke uitgebouwde autonomie 
hangt vanzelfsprekend samen he t 
verlenen van rechtspersoonlijkheid 
aan de Vlaamse gemeenschap. Tot 
op heden kan men rechtspersoon
lijkheid verwerven voor allerlei 
kleine en partiële humanitaire , we
tenschappelijke of beroepsdoeleln-
den. Sinds zovele jaren spreken 
wij over Vlaanderen maar dit 
Vlaanderen is niet eens een rechts
persoon, kan niet eens als dusda
nig aan het internationaal ver
keer deelnemen, kan dienvolgens 
tot nog toe zijn eigen gelaat I r 
den vreemde niet vertonen tenzij 
in de vervalsende spiegel van de 
multinationale Belgische staat . » 

HET WEKELIJKS NIEUWS 

Dit West-Vlaams onafhankelijk 
weekblad promoveerde CVP-bons 
De Saegher tot kinkel nr 1 na zijn 
venijnig optreden op de T.V. in het 
debat « Dossier België «. 

De Saegher heeft er tijdens de
ze uitzending niet aan gedacht 
da t vele kijkers nem nauwlettend 
m het oog hielden en het in het 
geheel niet eens waren met zijn 
tekort aan wellevendheid tegen
over meester Van der Eist van de 
Volksunie. Inderdaad, het was op
vallend, en de Kameraman kon 
niet beletten dat het in de huis
kamers doordrong, hoe de heer De 
Saegher zich geen moeite ontzeg
de om niet te luisteren naar de 
heer Van der E^st en om de aan
dacht van de kijkers af te leiden. 

We kiezen geen s ter ing tussen 
het s tandpunt van de heer De 
Saegher en dit van de heer Van 
der Eist. 

Wel zijn we akkoord met dege
nen die met aandrang hebben 
verzocht om méér welvoegelijk-
heid tijdens een gespreksforum in 
de T.V. 

Mensen die verantwoordelijke 
funkties waarnemen moeten het 
voorbeeld geven, zeker wanneer 
ze hun huiskamer of de praatba-
rak verlaten en de aandach t vra

gen van vele honderdduizenden. 
Het Is best mogelijk da t de 

Volksunie he t meest knaagt aan de 
C.V.P. Dit wordt door een optre
den als da t van dhr. De Saegher 
In de hand gewerkt. I n soortge
lijke zaken is de massa met die
genen die de zwaksten schijnen t e 
zijn, en niet met diegene die zich 
aanstellen. 

Het is de wens van velen da t 
bij een volgende ontmoeting tus
sen de vertegenwoordigers van de 
C.V.P. en de Volksunie, al te kin-
derachtige onderbrekingen, gebit-
ren en ook wel pijnlijke Insinua
ties wegblijven. 

Walter Luyten. 
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Vermindering vr lezers V.U. 
Hulsh. App. Radlo-TV-

Bandopnemers... 
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De Damhouderstr. 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen Deliflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen ; 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18 Dearne - T. 36.13.12 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek 

goede spijzen vindt ü In 
afspanning 

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

Voor al '"^ Vlaamse lektuur 
een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

n Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v, groepen 
Elisabethl 105 T 632.70 

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

« PETER BENOIT » 
Frankri.iklei 8 Antwerpen 

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMl 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Zwitserse uurwerken 
bij meester-uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr. 11. Oudergem 
T 72.45.43 - terminus tr. 35 
10% korting leden V.D. 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

H E T A L G E M E E N 
B O U W B E D R I J F 
K U N N E N 

EEN VAN DE 30 GROOTSTE TUSSEN DE 
24.455 BOUWBEDRIJVEN VAN HET LAND. 
BIEDT U EEN VIERDUBBELE WAARBORG 

— 15 JAAR ONDERVINDING 

— MEER DAN 4.800 TEVREDEN KLIENTEN 

— 300 ARBEIDERS IN VASTE DIENST EN 
200 SPECIALISTEN 

— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGA
LOZE SERVICE. 

WILRIJK, PRINS BOUDEWIJNLAAN, 323. TEl. 49.39.30 
ANTWERPEN, SCHUnERSHOFSTRAAT, 19. TEl. 32.92.18 
GENT, ONDERBERGEN, 43. TEL. (09) 25 19 23 
GENK. MOLENSTRAAT. 39. TEL. (OU) 544.42 

RIJKSTE GRONDENKEUS VOOR EEN
GEZINSWONINGEN EN HALVE VIL
LA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK 
EN HUN RANDGEMEENTEN 
VERKAVELINGEN TE : EDEGEM -
MORTSEL - D E S T E L B : X G E N KON

TICH - GENK - SCHOTEN e.a. 
GEEN SERIEBOUW ! STEEDS ORIGI
NELE ONTWERPEN VOLGENS UW 
WENSEN, EISEN EN PERSOONLIJK
HEID. 

WIJ BOUWEN OOK OP UW 
GROND! 

BON 
; Bouwtijdingen 
: Home building blad van hef 
I Algemeen Bouwbedrijf Kunnen i 
• Deze bon behoorl i jk ingevuld en ons j 
: teruggestuurd geeft recht op gratis i 
; jaarabonnement. j 

1 N a a m : . _ . _ — _ i 

: Adres : . : 

I Handtekening : _ • . _ _ _ ^ •___.« _. ; 
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PAS VAN DE PERS: 
De brosjure < Zo sprak Pater Brauns : Radikalisme in de 
Vlaamse strijd ». 
Bestel ze door storting van 20 fr. op postrek. 604424 van 
V. Devreese, IJzerlaan 83 Diksmuide of zendteen bankje 
van 20 fr. onder omslag naar dit adres (Bestellingen van 
min. 10 eks. : 20 t.h. korting). 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 

7 mei, O.H. Hcmelvaartdag. 
Uitstap van « Onze Vrienden

kring » naa r West-Vlaanderen. 
Vertrek : ? uur 15 lokaal Peter 

Benoit, Prankrljklel 8, Antw. 
13 uur 30 bezoek IJzertoren. 
15 uur 30 Oost Vleteren : korte 

hulde aan 't graf van J. Leuridan. 
16 uur 30 lokaal Het Sweert, Gro
t e Markt, leper, verbroedering 
met vl. nationalisten uit de West
hoek. 

Deze uitstap wordt ingericht als 
hulde aan de vroeger voor Vlaan
deren gebrachte offers en als ver-
broederingsdag tussen allen, die 
deze offers nog waarderen Deze 
zijn allen welkom. 

Deelnameprijs per autocar 90 
F , te storten op postchek 909105 
op naam van Van Dlngenen, Ant
werpen. 

Namen kunnen ook opgegeven 
worden aan : 

E. Breugelmans, Heuvelstraat 
43, Boechout. 

G. Storme, Verbovenlel 5, Deur-
ne. 

We hopen, da t ook vele vrien
den van Oos!^ en West VI. ons te 
Diksmuide, Oost Vleteren of leper 
zullen komen vervoegen. 

HOBOKEN 
Worstenbroodavond. 

I n een echte Vlaamse familie
sfeer greep zaterdag onze wor-; 
stenbroodavond plaats. Na de 
smulparti j werd een nieuw strijd
lied aangeleerd van en door de 
Heer J. Van Steen, dat wegens 
zijn aktualiteit veel oijval genoot. 
Daa rna bezorgden de gezelschaps
spelen allen veel pret en de over-
wirmaars mooie prijzen. 

Onze dank gaat naa r al diege
nen die bijdroegen tot he t wei-
lukken van deze avond, biezonder 
n a a r afd. Mortsel die met een 
flinke ploeg aanwezig was. 

Voor de Dr Bormsherdenking 
op 12 april, verzamelen aan lo
kaal « Pallieter » om 10 uur. 

Deze maand nog zal een be-
stuurverkiezing plaats grijpen, 
juiste da tum volgt later. Diege
nen die hun kandidatuur willen 
stellen, verwittigen het sekreta-
r iaat , F . Anthonissen, Edmond 
Cretsstraat 25. 

LIER 

Volksunie Lier nodigt alle 
Vlaamsgezinden uit op het lente-
feest van de afdeling. Zaterdag 
11 april in zaal De Hoorn, Albert-
s t raa 8, Lier. 

Orkest : Het Sioux Ensemble 
me t de gekende zanger Romano. 
Deuren 20 uur 30. Deelname in de 
onkosten 20 P. Er zal bij he t be
gin van het feest een belangrijke 
verklaring afgelegd worden over 
de gemeenteverkiezingen 

Eregast zal zijn algemeen par-
tijsekretaris Wim Jorissen. 

RUMST 
Op vrijdag 24 april om 7 uur 30 

's avonds komt Pater Brauns 
naa r Rumst om in de parochiale 
zaal te spreken over « Vlaamse en 
sociale beweging onder Bijbelse 
belichting. » Warm aanbevolen. 

VOORKEMPEN 

Naar Deurne. 
I n het r aam van de V.U.-week 

nemen wij deel a a n de groot
scheepse kolportage te Deurne, 
op zondag 19-4! Wij zullen er be
wijzen dat de Voorkempen met 
haa r twee mikrowagens en dito 
ploegen nog wat in haa r mars 
heeft. Nadere richtlijnen volgen 
nog. Alle vervoerproblemen kun
nen opgelost worden maar laa t de 
« ophaler » a.u.b. niet nodeloos 
wachten ; twee uur op een zon
dagmorgen rondkletsen, da t is 
toch wat al te bar. 

WILRIJK 
Deze week werden de 9.000 

pamfletten op een enkele avond 
in gans de gemeente verspreid. 
Proficiat aan onze wljkverant-
woordelijke. 

De volksvergadering vindt 
plaats op maandag 13 april, dus 
a. s. maandag 

Begin te 20 uur. 
Wi] vragen al onze leden en 

abonnenten deze vergadering bi] 
te wonen. 

Verdere inlichtingen ontvangt 
leder van U langs een speciale 
omzendbrief. 
. .Jeder . van^JP heeft-een Inschrij
vingsformulier ontvangen voor de 
massakolportage van 19 april en 
voor de fakkeloptocht - naa r 'Ant
werpen. 

Vergeet dit niet mede te bren
gen : prijs autobus 15 F, deze ak-
tie heeft plaats donderdag 23 
april. 

Sociaal dienstbetoon : bij dhr . 
Gommaar Celis - J . Moretuslei 
310 Tel. : 38.42.81. 

Abonnementenslag. 
Onze afdeling won « Het boek 

der maand ». 
Dit zal een aansporing zijn om 

dezer dagen een dubbele inspan
ning te leveren, zodat de prijs, 
verbonden aan de abonnementen
slag, in het arr. naa r onze afde
ling moet komen. Propagandisten 
elke avond maak t U twee abon
nementen en de bijval is verze
kerd. Geen woorden maar . . . da
den. 

LIMBURG 

GENK-WATERSCHEI 

Ingevolge de schandelijke af
danking van een mijnwerker te 
Waterschei werd een grootse pro
paganda met ons blad onderno
men in de streek van Genk. 

Reeds verleden zondag waren 
een reeks mijnwerkers van vroeg 
in de morgen bezig met he t uit
delen van dit blad. Deze activi
teit stond onder de leiding van 
Bob Goiris. 

HASSELT 
Vergadering arr . bestuur. 

Verleden zaterdag vergaderden 
de arrondissementele besturen 
van Limburg te Hasselt. De prov. 
voorzitter Drs Degraeve was we
gens ernstig belet afwezig doch 
alle afdelingen hadden h u n af
vaardiging gestuurd. De dagorde 
opgesteld door Ir. Renaa t Van-
heusden voorzag zeer interessan
te besprekingen zodat Ir . Clem 
Oolemont de vergadering opende 
met he t pun t handelend over de 
propaganda. Onmiddellijk werden 
nieuwe schikkingen getroffen tot 
he t houden van kolportages. Er 
werd daarom een beurtrol opge
steld, zodat elke afdeling h a a r 
verantwoordelijkheid dient te ne
men tot het leveren van propa
gandisten. Dit scheen zeer goed 
te vlotten zodat de eerstvolgende 
kolportage zal plaats hebben te 
Hasselt. 

De afdelingen beloofden even
eens een ernstige Inspanning te 
doen tot he t werven van nieuwe 
leden en abonnenten. Inderdaad 
deze beslissing komt juist op h a a r 
tijd want Limburg heeft nog een 
belangrijke achters tand in te lo
pen. 

Dit zou in grote mate kimnen 
bevorderd worden door he t hou
den van meer huisbezoeken. 

Op tal van plaatsen groeien de 
afdelingen zodanig da t er moet 
gedacht worden a a n ontdubbe
ling. In de eerste plaats zal daar
om gezocht moeten worden naa r 
nieuwe actieve medewerkers die 
alzo de nieuwe afdelingen kun
nen leiden. 

Voor het maandblad « Kijk-
zelf » uitgegeven in Limburg door 
Drs Degraeve en Clem Oolemont, 
bestaat zeer veel belangstelling. 
Momenteel verschijnt dit blad 
reeds op meer dan 10.000 exempla
ren. Het wordt gratis toegezonden 
alhoewel een kleine steun op PB. 
481526 van de prov. secretaris, 
zeer welkom is. 

Verder handelde de bespreking 
nog over de verruiming naar een 
breed Vlaams front. Ook de a.s. 
gemeenteverkiezingen werden in
tens besproken en op dit vlak 
wëfi'èri zeer belangrijke beslissin
gen genomen. 

Ook werd onze vrijgestelde 
Gustaaf Begas bi] algemeenheid 
van stemmen aangeduid als nieuw 
lid van het hoofdbestuur te Brus
sel. 

Deze vergadering kende zeer in-
terressante besprekingen en de 
aanwezigen waren zeer tevreden 
zodat de eerstvolgende dagen een 
merkbare hervatt ing van de ac
tiviteiten te verwachten is. 

Nieuwe leden. 
Alhoewel de afdeling Hasselt 

reeds een groot deel van haar ie-
den heeft hernieuwd heeft Ir. Re-
naa t Vanheusden weerom een 
reeks nieuwe leden kunnen bin
nenbrengen. Vermelden we da t 
dit werk het resultaat is van de 
gezamenlijke Inspanning vtin de 
afdelingsbestuursleden. 

KERMT 
Met de regelmaat van een klok 

onderhoudt de plaatselijke voor
zitter F rans Werckx zijn activi
teit. Immers hij stuurde weerom 
enkele nieuwe abonnementen bin
nen. 

MAASEIK 
Zoals we verleden week voorza

gen Is de vergadering met Pa ter 
Brauns als spreker een waar suc-
oes geworden. Niet minder dan 
250 aanwezigen in de prachtige 
zaal Van Eyck zodat deze inrich
t ing een klaar bewijs is wat kan 
bereikt worden als er goede han
den aan de ploeg .staan. De afde
ling Maaseik had een zeer inten
se propaganda gevoerd voor deze 
voordrachtavond en de omliggen
de gemeenten hadden bovendien 
een waardevolle medewerking ge
had in deze bijval. 

NEERPELT 
Het grootste deel van de lld-

maatschapskaar ten werd her
nieuwd door de afdeling Neer-
pelt en dit onder de stuwende 
werking van de kantonaal voor
zitter F rans Kempeners uit Ha-
mont. Deze afdeling biedt zeer 
gunstige vooruitzichten, niet al
leen wat stemmenaangroel betreft, 
maar ook in verband met nieuwe 
en interessante kandidaten. 

ST. TRUIDEN 
Afdeling St. Truiden was op 

het provinciaal bestuur vertegen
woordigd door dhr. Juul Besse-
mans . Hij overhandigde meteen 

een hele reeks hernieuwde lid-

, maatscjii^x&aarten. Aan de ando* 
re leden van afdeling st. Truiden 
wordt gevraagd ook hun steentjo 
te willen bijbrengen voor dit 
werk. 

TONGEREN-MAASEIK 
Dat onze vrijgestelde Gustaaf 

Begas zeer goed werk presteert 
bewijst he t feit da t hij tijdens de 
voorbije week niet minder dan 
een vijftiental nieuwe abonne
menten aanwierf alsmede een 
reeks nieuwe leden. 

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

AALST 

Kolportage in Moorsel : 165 
verkochte nrs., in nauwelijks 1 
uur tijds, dank zij de talrijke 
deelname. Stopzetting wegens ge
brek aan bladen. 

Volgende werftocht : 12.4.64 : 
Welle. Samenkomst lokaal « De 
Vriendschap » Kerkstr. Aaüst, 8 
uur 30 of kerk Welle 9 uur. 

DENDERMONDE 
Kontaktavonden. 

WIJ vernemen da t de Ros Bei-
aardkring zijn volgende kontakt-
avond organiseert op zaterdag 11 
april te 20 uur in het lokaal, Gro
te Markt 30. 

Een van onze felste redenaars. 
Pater Van de Walle, behandelt er 
he t thema : de Kerk en he t 
Vlaams nationalisme. 

Na de Inleiding van de spreker, 
gelegenheid tot debat. Natuurlijk 
zetten wij onze lezers ertoe aan 
deze aktlviteit van de kring t e 
s teunen door hun aanwezigheid. 
Het onderwerp van deze kontakt-
avond was en blijft ongetwijfeld 
steeds aktueel. Breng uw vrien
den meel 

GENT ' 

Openingsmeettog. 
Als inzet voor de verkiezingen 

en speciaal voor de gemeentever
kiezingen, is de openingsmeeting 
op vrijdag 3,4,64 een succes ge
worden. Een goed gevulde en 
geesdriftige zaal begroette de 
verschillende sprekers. Na de in
leiding yan ^ e voorzitter G. Der 
kéyser, nam volksvertegenwoor
diger Leo Wouters het woord. Hij 
schetste de politieke toestand en 
de sfeer rond de komende ver
kiezingen. E r . zal ha rd moeten ge
werkt worden, maa r wij geloven 
in de uiteindelijke zege, zo besloot 
spreker. In een gloedvolle rede 
betoogde Toon van Overstraeten, 
dat de V.U. aan de gemeentever
kiezingen moet deelnemen om de 
Vlaams nationale Idee ook op ge
meentelijk vlak te doen doordrin
gen. I n Gent moeten ook de laat
ste franskiljonse vestingen val
len. De V.U.-buUdozer moet de 
Gentse kastenesten uitroeien, dit 
is een plicht voor elke overtuigde 
Vlaming. In zijn slotrede bracht 
provinciaal voorzitter G. Deroo 
een uitgebreid technisch verslag 
over de taak die de V.U. Is weg
gelegd op gemeentelijk vlak. Aan 
he t kleurpolltiek geknoei op so
ciaal, ekonomisch en kultureel 
gebied, moet een eüide komen 
door een Volksuniedoorbraak in 
de oude vechtstad Gent. De drie 
sprekers kregen van het talrijk 
publiek een open doekje. Nadien 
werden nog de films van de beto
ging t e Gent en te Antwerpen 
vertoond. Het startschot is gege
ven, en nu volle gasi 

Kolportage. 
Het offensief gaat verder. 
Wi] richten aldus een warme 

oproep tot alle sympatisanten om 
deel te nemen aan de volgende 
kolportage die plaats heeft op 
zondag 12.4.1964 te St. Denijs-
Westrem, Afsnee en De Pinte. 

Verzameling om 9 uur a a n de 
Roeland. 

Sociaal hulpbetoon. 
Het Vlaams Sociaal Hulpbe

toon richt voor het eer;5te haa r 
lentebal in op zaterdag 25 april 
1964 in het Bierhuis Rome t e 
Gent. Dit bal wordt ingericht t en 
voordele van de noodlijdende Vla
mingen. 

Warm aanbevolen! Eerste dans
pasjes om 20 uur. 
Vlaamse Volksbeweging. 

De Vlaamse Volksbeweging -
Gent, r icht op vrijdag 17 april 
a.s. een voorlichtingsvergadering 
in onder het thema « Wat nu met 
de vernederlandsing van het Be
drijfsleven ». Tot U spreekt mees
ter F . Baert. Wij s tar ten om 20 
uur en deze avond zal plaats grij
pen in de zaal van het theater 
op zolder « Terzina », gasthof 
Roede Hoed, Klein Turkije 4, 
Gent. Er zal ruim gelegenheid 
zijn tot vragen stellen. Voor die
genen die graag op de hoogte blij
ven van de toestand, is di t een 
geschikte avond. 

11 
ZOTTEGEM 

Ontvangst. 
De receptie yan 3 aprU, uAi 

gaande van de V.U.-Zott^eM 
kende grote bijval. Na de v e r w ^ 
koming door de plaatselijke v o ö s 
zltter, kwamen de voorzitters v a a 
he t arrondissement Aalst en v a a 
Oudenaarde aan het woord. J a a 
van den Berghe bracht kort en 
goed de groet van Aalst, terwijl 
Gies Ctosijns een gedokumenteer-
de uiteenzetting over de toestand 
te Ronse ten beste gaf. 

Als laatste redenaar : Dr v a a 
Leemputten, die een gloedvolle CT 
gewaardeerde feestrede hiöld. T ^ 
senin kregen we een paar liedjes' 
van de Jonge belofte (?) Griet d« 
Bock en de Zottegemse zangen 
André Baekelandt, terwijl d« 
Griekse formatie voor de verraa» 
Bing zorgde. Het besluit van al d « 
aanwezigen : een flinke publlcW 
telt voor de V.U. 

, Dansfeest. 

Zaterdag 18 april 1964 tweed* 
dansfeest van de V.U.-Zottegemtj, 
Begin : 20 uur 30. Orkest a i e e * 
Five. Zangeres : Griet de Bockj, 
Jeugdduo : de Vlinders met da 
Europese kampioen Noël Goea^ 
sens van Ophasselt. 

Alles wijst er op dat dit feesfl 
een grote bijval tegemoet gaat. 

Voor alle inlichtingen : St. J o . 
rlshof. Markt, Zottegem. Tel. 4 
09-701052. 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier. 
Alle dagen 's middags erf 
's avonds beste keuken, i 
niet duur. 

Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. ' "'-i 
Bijzonder ingericht voor .[] 
groepsreizen, scholen, enz.^ 
Parking voor honderden ' 
autobussen en auto's. -̂  
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

DORTMUNDER 
• Thierbrauhof II 

Groenplaats 33 te Antwerped 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven 

Schoonste blerkelder 
van het land. 

• 
Niet vergeten dat men fii 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt, met de 2 Hertjes. 

Niet vergeten, weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 

K A P I T A L E N 

• 
Uw geld blijft 
dagelijks beschikbaar. 
• 
OPBRENGST 6% 

Om het even welke som 

Schr kan. bl.. onder M.V.R. 

Dit prachtig leeuwen-
schild wordt u thuisbe-
steld door onze diensten 
indien u 325 P stort op 
postrekening 1476.97 van 
de VfO. te Bru.ssei Se-
kretariaat : M. bemon-
nleriaan 82. 

O kunt ook betalen als 
volgt : blJ aflevering 
125 P + 2 maanden] Kse 
stortingen van elk 100 F. 

Afmetingen : 40 X ^^ 
cm. vervaardigd uit 
duurzame grondstof (Ce-
rafix). 
Belegd met bladgoud! 

ÉESK. T'̂ HHB^fe 
Hmripik,'~^r'°s^^!HHB^H 

II i^^Éijd^H9||l 

• i'i^H^B*lnll 
1 '»> I H T ^ B A I H I 

i '"H 'JHr^HHHHIVli'l 1' M^ ^i^Hil l ^ ^ wÊM 
\ v .̂iSW 
N^ -^mÊF ^^^^ ^ J-^^^ 
^s^#^^ 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
D r . August Bonus herdenklnir-

Zoals leder Jaar wordt op 2»n-
tfag 12 april ajs. (dit jaar op de 
luis te da tum van het overlijden) 
«en dr. Augiist Bormsherdenking 
Ingericht door het Reisgezelschap 
m De Pallieters », deze maal ge-
• t e imd door het zo pas opgeridi-
i e « Or. August Bormsherden-
klngskomitee ». 

Te 11 uur wordt een H. Mis op
gedragen in de Kerk der Paters 
Kapucienen aan de Ossenmarkt te 
Antwerpen, met kanselrede door 
• . P . Amouts, domlntkaan. 

Te 12 uur 30 vindt de plechtig
heid plaats op het kerkhof te 
Merksem; door het V.N.J. worden 
enkele gelegenheldsliederen uitge-
Toerd en de toespraak zal worden 
gehouden door de Heer JuUaan 
Plat teau, voorzitter V.O.S., Ant
werpen. 

EKEREN 
Voor de Volksunie-week te Ant

werpen, s taat onze afdeling pa
raa t . De nodige schikkingen zijn 
reeds genomen. Inmiddels zijn de 
l ldmaatschapskaarten en de abon
nementen op de « Volksunie » 
1964, om zo te zeggen, volledig 
hernieuwd. Onze werking « recht 
door zee » gaat onverminderd 
Toort. Wij storen ons aan niets 
of niemand, zelfs niet aan de 
prietpraat van een oaar mensen, 
die voor ons en onze gemeente 
niets betekenen Het is nog altijd 
waar : dat aan de beste vruch
ten de wespen knagen. 
Oproep. 

Wij nodigen al onze leden en 
sympathisanten uit op de voor
dracht van Pater M. Brauns s.j., 
dit op zaterdag 18 april a.s. in de 
«aal Tyl, Bredabaan 298, Merk-
eem, te 20 uur. Wij rekenen zoals 
steeds op een flinke opkomst. 

MERKSEM 
Langs ons mededelingsblad 

c 't En Zal » worden al onze le
den en simpatlsanten op de hoog
te gesteld van de gebeurtenissen 
en plechtigheden tijdens de dagen 
van de Volksunieweek te Antwer
pen. Wij verwachten nog enkele 
namen met adressen van jonge 
mannen die aan de massakolpor-
tage met de Volksunie, ons week
blad, willen deelnemen. 
Open en toe. 

Alle inwoners van onze gemeen
t e hebben een eclw van de plaat-
Belljke C V P . in hun bus gekre
gen. Een grote titel op de voor
pagina «Deuren open» en voor de 
rest stroop stroop. Het toeval 
was ons enkele dagen na net ver
schijnen van « Echo » gunstig 
om ons een staaltje te geven van 
de open-deur-politiek die zij voe
ren. In de openbare zitting van 
de gemeenteraad stond op de dag
orde een interppUatie van de op
positie over betreurenswaardige 
en ergerlijke toestanden in het 
gemeentelijk ziekenhuis waar de 
sterkhouders van de C.V.P. heer 
en meester spelen 

Maar er was geen kwestie van 
open deuren. De burgemeester 
was er als de kippen bij om deze 
Interpellatie naar de geheime zit
t ing te verwijzen, waarmede tot 
grote verbazing van de opgeko
men luisteraars de Interpellant 
Instemde. In leder geval, volgend 
Jaar zal de Volksunie de voet 
tu.ssen de deur zetten, en dan 
gaan de ramen ook open! 

Grolt iMt l 
GLA2«4 M WMMTumi 
Sntax 
>UnU»iniri 

Wa»tor ROLAND 

KwbkMt. S6 — Aat»wpM 
fMtM*. «f M I I ' I • I 

TaMaMi KJM) 
M R Urtat f MrtM» *Mk 

MECHELEN 

Op zaterdag 11 april vindt in 
de zaal A.B.C., Biuul te Meche-
len, het lentedansfeest van de 
V.V.B.plaats. Het orkest van A. 
Coucke speelt ten dans. Pol van 
Camp zorgt voor de animatie en 
Ward Steffens stak het program
ma in mekaar. Plaatsbespreking : 
boekhandel Salvator. 

BRABANT 

BRUSSEL 

De eerste en belangrijkste op
dracht van de afdelingen is thans 
hun faam hoog te houden door 
he t aanbrengen van nieuwe abon-
nenten en leden. Elke propagan
dist, moet zoveel mogelijk goed-
gezmden aanspreken voor een 
abonnement. 

Aan de vijf eerste personen, die 
tien nieuwe abonnementen aan
brengen in het arrondissement 
Brussel, wordt de prachtige roman 
« Eer Vlaanderen vergaat » van 
Jozef Simons bezorgd. 
Kalender der feesten. 

Zaterdag 11 april : gezellig sa
menzijn in Schaarbeek met optre
den van Jef Burm en Jef Vanden 
Bergh. 

Zondag 12 april : in Sint Maar-
tens-Bodegem vertoning van de 
film " Voor Outer en Heerd j> en 
spreekbeurt door E.P Brauns. 

Zaterdag 18 april ; vooral voor 
de afdeltogen uit de kantons Asse, 
Sint - Kwmlens Lennik en Haile, 
Brabants nachtbal in zaal « Se
lect » te Schepdaal. 

Zaterdag 18 april : vooral voor 
de afdelingen uit de kantons Vil
voorde, Wolvertem. Zaventem en 
uit het Brusselse " Vlaams lente-
feest met het orkest Waltra van 
Stan Philips 
Lentedansfeest. 

De Blauwvoetfederatie « Groot-
Brussel », Verbond van Blauw-
voetvendels en Vlaamse MeHjes-
scharen Vriendenkring nodigen 
n uit op hun prachtig Lentedans
feest. 

Op zaterdag 11 april 1964 vanaf 
20 uur in de laa l « De Groene 
Poort », te St. Jans-Molenbeek 
(Vlaamse poort), steenweg op 
Gent 12. 

Met medewerking van het volle
dig (I 'Waltra Orkest » van Stan 
Philips en de « Dansschool Onder 
Ons » en Volksdansgroep. 

Deelname in de kosten : 30 F. 

Werftochten. 
Door onvoorziene omstandighe

den kon de werftocht, welke op 
zondag 5 april werd voorzien voor 
de gemeenten Bever en Sint-Pie-
terskapelle, niet plaats hebben. 
De kalender voor de andere werf
tochten. zoals deze sedert een 
paar maanden werd aangekon
digd, kan gezien dezelfde omstan
digheden niet gevolgd worden. 

De deelnemers aan deze werf
tochten zullen persoonlijk op de 
hoogte gebracht worden zodra de 
nieuwe kalender vastgelegd is. 

L IMBURG 

Voor uw teesten - ont
vangsten en persoonlijk 
gebruik : Isca - Wijnen -
Champagne. Honderd ten 
honderd voordeliger, kwa
liteit verzekerd. Vlaande-
rens bruisende schulmwljn 
(«Blauwvoet»). Katalogus 
op aanvraag, speciale kor
ting aan V.U. IVIARCEL 
WEYNS - Transvaalstraat 
44 - Berchem - Antwerpen. 
Telefoon . 03/301478. 

ATTENHOVE 
Hier trok een flinke proeg op 

werftocht. Een paar nieuwelingen 
ondergingen hun « werf oop ». Op 
zeer korte tijd werden een tach
tig nummers verkocht. Een zeer 
sympathieke ontvangst viel onze 
mannen te beurt. H:er kan wat 
bereikt worden. 

HALLE-BOOIENHOVEN 
Verleden zondag kwamen de 

mannen van de werfploeg met 
drie wagens toe. Veertien propa
gandisten verkochten op een uur 
tijd een 100 nummers. Grote be
langstelling m deze landelijke ge
meente voor de jonge dynamische 
pa»-tij de Volkstinie. 

Onze ploeg mocht zich daaren
boven verheugen over een paar 
spontane abonnementen. Met wat 
werking, kan in deze gemeente 
beslist een nieuwe afdeling opge
richt worden. 

NEERLANDEN 
Een vluchtig bezoek door de 

kolportageploeg Dracht vele num
mers aan de man. Bevredigende 
uitslag, hoewel hier een zekere te
rughoudendheid te bespeuren viel 
tegenover dat nieuwe Deze streek 
die pias bij ons arrondissement in
gelijfd werd zal duchtig bewerkt 
moeten worden. Bij een volgende 
gelegenheid zal dit nieuwe deel 
in zijn geheel aangepakt moeten 
worden. 

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

KADERDAG 
OOST-VLAANDEREN 
Op zaterdag 18 april te 15 uur 
30 In 46 zaai i< Roeland •> te 
Gent : kaderdag der provin
cie Oost-Vluanderen. 
Op de dagorde : uiteenzetting 
over <i Technische asp°k»n en 
taktiek voo' de komende ge
meenteraadsverkiezingen ». 
Toespraak door mr Van der 
Eist over : « Taktiek en ideo
logie 1). 

AALST 

Het arrondLssement bestuur 
Aalst doet een oproep tot alle 
Volksunie simpatl&anten om de 
arrondissementele kas te helpen 
spijzen. 

Wij moeten finantleel gereed 
zijn om de zware last van de aan
s taande verkiezmgen te kunnen 
torsen. 

Onze propaganda - aktie moet 
overweldigend zijn. Veel zal af
hangen van uw medewerkmg. 

Laat ons bewijzen dat ons ge
loof in de rechtvaardigheid van 
de zaak door ons verdedigd geen 
ijdel woord is en ons ook wel een 
geldoffer waard is. 

Laat ons zeker de loef niet af
steken door de fcommunisten. die 
in de maand februari 12.000 F op
haalden In de Denderstreek I 

Wij moeten zekei to ' Detere uit
slagen In staat zijn als wij we
ten dat de V.D. viermaal meer 
kiezers gehad heeft bij de verkie
zingen in 1961 

Stort dan ook onmiddellijk uw 
bijdrage op Kredietbank nr. 
325-15900 van Financieel Komitee 
Arrondissement Aalst, Lokeren-
veldstr. 111, Aalst. 

DENDERMONDE 
Bericht aan de leden en toe

komstige leden van ziekenkas 
Flandria uit Dendermonde en om
liggende. Vocff alle mlichtüigen 
en verrichtingen, uitbeta ingen 
van doktersbriefjes, inschrijvin
gen nieuwe leden, enz. kan men 
zich wenden vanaf 15 april 1964 
tot het nieuw plaatselijk sekreia-
riaat Dijkstraat 18, Grembergen. 
tel. 219.25. alle dagen van 9 tot 
12 uur uitgezonderd op zater-, 
zon- en feestdager 

De leden welke nun verlof in 
het buitenland wensen door te 
brengen worden verzoent voor 
hun vertrek de nodige formulie
ren te komen afhalen voor evt. 
terugbetailng van doktersonkos-
ten; zoniet verliest u alle rechten 
op terugbetaling van in he t bui
tenland gedane kosten. 

WIL U GRATIS MEE 
NAAR TENERIFE ? 
De S p a a n s - V l a a m s e grroep TEN-BEL, die op h e t e i l and 
Tener i fe , a a n de «Costa del Silencio» een m o d e r n e 
d rooms tad bouwt, r i ch t van 11 ju l i ( V l a a n d r e n s hoog
dag) to t 25 juli a.s. een groepsre is in, n a a r de K a n a r i s c h e 
E i landen , pe r vl iegtuig heen e n t e rug , 14 d a g e n verblijf 
i n hote l s van 1ste ka tegor ie , voor 10.890 fr., a l les i n b e 
g r e p e n ! 
Aan al le kopers v a n een a p p a r t e m e n t , villa of bunga low, 
word t de reissom i n t e g r a a l t e r u g b e t a a l d ! 
Weet U d a t h e t toer i sme op Tener i fe r eusach t i ge a f m e 
t i n g e n a a n n e e m t ?Da t U er n u nog een a p p a r t e m e n t k u n t 
kopen voor 225.000 fr. ? Da t de grond er op sommige 
p l a a t s e n om de 2 j a a r in w a a r d e verdubbel t ? Da t wie in 
Tener i fe een villa bezit, op 4 & 5 j a a r zi jn geld t e r u g 
heeft , omwille van de hoge h u u r p r i j z e n ? 
•Alle i n l i ch t ingen over d i t s tuk je pa rad i j s en wa t we voor 
ü k u n n e n doen, worden V g a a r n e ve r s t r ek t door : 
TEN-BEL n.v.. Burg. Lippensple in 5 ( R o n d P u n t ) G e n t . 
Telefoon 09/23 43.50 
J .H. VAN HOVE, N a a m s e s t r a a t 6-8-10, Leuven. Telefoon : 
016/247.48 
W VANBRABANT, Kon ing in As t r i d l aan 1, Bot te la re . 
Telefoon : 09/70.52.93 
Dr B. MEYSMAN, K a s t e e l s t r a a t 22, Mel sen -Gavere . 
Telefoon 09/75.14.85 
KBEDIFINA n.v-, J a n van Bi j swi jck laan 62, A n t w e r p e n 
Telefoon : 37.54.38. 

Wensen in 
d iens t t e n e m e n S p a a n s k e n n e n d vrouweli jke bed iende . 

GENT 
Dr August Borms-herdenking. 

De jaarlijkse heratnking van 
« Vlaanderens krukkevent » zoais 
Willem Eischot dichtte, vindt dit
maal plaats m het lokaal Rome, 
kleine Vismarkt 2 te Gent en wel 
op zondag 12 april te 10 uur 30. 
De hermnering aan Dr Borms zal 
ditmaa; opgeroepen worden door 
de heer W. Hermans de destijd-
se Vlaams Nat. rebel. 

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

ESEN 
Pater Brauns komt. 

In de zaai Brouwershof (bij R. 
Schapman. floeselarestr. 15) 
spreekt op zaterdag 11 april E.P. 
Brauns s.j over net zeer interes
sant onderwerp : Vlaamse en so
ciale beweging onder bijbelse be
lichting. 
De avond wordt opgeluisterd door 

de jonge kunstzanger Mare Des-
lee, winnaar studentenlied Gent 
1963. 

De inrichting gescliledt door 
Studentenunie Front Esen. 

KUURNE 

Komitee. 

Door ae plaatselijke kulturele en 
Vlaamsstrevenat yerenigxngen 
werd een oeperkt komitee ge
vormd in verband met de ]aar 
lljkse herdenking van de Slag der 
Gulden Sporen 

Als eerste scnakej in deze feest
viering worden reeds tijden^ het 
komende oaasverlof. opstelprijs
kampen mgencht voor : 

1) de leerlingen van het lager 
onderwijs. 3de graaa (5dP en 6de 
leerjaar), van de plaatselijke 
scholen; 

2) de leerlingen uit het middel
baar onderwijs zowel lagere ai t 
hogere ciclus die m de gemeente 
K u u m e wonen. 

Deae wedstrijden zowel voor 
jongens als meisjes aullen gehou
den worden in de gemeentelijke 
jongensschool — centrum — op 
volgende da ta : 
— middelbaar onderwijs : 3 apirU 

1964: 
— lager onderwijs : 15 april 1964. 

Telkens van 14 uur tof 17 uur. 
De bekendmaking van de uitslag 

der proeven evenaU de oekroning 
van de aureaten za) geschieden 
ter gelegenheid van de elf-]uli-
vlering. VerschlUende prijzen. aJs 
boeken e.a.m zijn voorzien 

HUWELIJK 
Op 27 april wordt te Dllbeek 

het huwelijk ingezegend van J a n 
de Schuytener met Mei. Nicole 
Blondeel Onze oprechte geluk
wensen aan het jonge paar. 

GEBOORTEN 
Op 24 maar t werd in het gezin 

Van Hercke - van oen Bulcke t e 
Kortri jk een Hilde geboren. 

Onze beste gelukwensen. 

Voor d e V l a a m s e 
v e r l o f g a a g e r & <ian d e 
k u s t De i j s r o o m z a a i 
l ' E s t e r e l Kerli!>ti U I 

BLANKENBERGE 
maakt oekend dat er vanaf 
29 maart Pasen Kamers te 
huur zijn met of zonder 
ontbijt Lage orijzen Deste 
verzoronng en n grote keu
ze van allerbeste roomijs, 
wafels koffie enz... 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 

Oitgave »an de v.z.w v a L K S U M E 
BEDAKTIE : Mr t Van dei bis t tiootareaaK'.eUT. 

1 van üverstraeten ReoaKueseKreiarls. 
S. Oe Lie. Mi üe Uoninck kVim Jorissen lic VV 
Luylen B. IMatttaeyssrns A i otioaot M Babyion. 
E. Slosce dl L. Wouters J Uierckj 
Alle onelwisseiing /ooi -eOaKtie naar . 
Rotatyp. Sylv Uupulsl lIO Brussel 1 TeL 23.11.9& 

Beheer ; Maurice üemonnierlaan 82 Brussei 1 Tel 11.83 16 
Alle klachten voor aiei ontvangen ' a n clad op dit aorea, 

Jaarabonnement • 200 P Ha.lf]aarltjk« ; 110 F Drtenmande-
Ujks : 60 F 
gleunabonnement ; öUU H (minimuRi) . Losse nummer* i b F . 
Abonnement buitenland : 300 F. 
LDCHTPOST : Kongo 950 P Zuid Afrika 1100 P • BrazU16-Oft-
nada 1200 F. 

Anaere landen 1000 P. 
Alle stortingen voor net blad op postrekening 1476.t7 
Volksunie Brussel L 

T e r a n t v . uitg. : Mr F. Van der Eist, Beizegemstraat 30, Bruisel 13 
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ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 

Volksunie-week 
Van 19 tot en met 24 april 1964. 
Massaal Lenteoffensief onder het motto : 

Wij hameren verder 
Met de medewerking van alle kaderleden, propagandistwi 

en simpatisanten. 

Zondag 19 april : 

In de voormiddag grote kolportage met het weekblad « De 
Volksunie » door de gemeenten Borgerhout en Deume. 

Met deelname van 200 propagandisten en zes microwagens 1 
Maandag 20 apri] : 

Abonnementenslagi 
Onze kaderleden en propagandisten op bezoek In alle ge

meenten van ons arrondissement. 

Dbitdag 21 april ; 
Propaganda-offenslef in de middenstad. 
Draagborden en spandoeken-aktie door onze militanten. 

Woensdag 22 apri] : 
Jongeren-avona • « De jeugd moet leven in het land dat nu 

wordt opgebouwd ». 
Sprekei lic Walter Luyten. 
Toegankelijk voor alle Jeugdleiders, universitairen, studen

ten en longeren. 
Te 20 uux 30 In het lokaal < Peter Benolt », Prankrljklei 8. 

Antwerpen, 

Donderdag 23 april : 
Massale fakkeloptocht door heen de middenstad. 
Verzamelen vanal 20 uur aan het lokaal « Peter Benolt ». 

Vertrek 20 uur 30 
Daarna grote slotmeetmg te 21 uur 30, in de zaal c Palla

dium ». Offérandestraat 42. 
Voorzitter : Dokter Hektor Goemans 

Sprekers 
Voiksvertegenwoordigei Reimond Mattheyssens. 
Volksvertegenwoordiger Prans Van der É s t . 

Vrijdag 24 april : 
Tot >üot van de Voiksunie-5-dagenweek : 
Reuze-bai met net orkest « De Reizende Troebadoers ». 
Zaai « Palladium », deuren 19 uur 30 aanvang 20 uur. 

Trekkmg van de tombola ten behoeve van het boetefonds 
der 17 teerkladdersl 

ANTWERPEN 

ANTV* .PEN 

BtchUllneD «oor aüe afdellDgen. 

Van nu al «uilen de verschil
lende afdelingen zorgen voor de 
nodige vaandels spandoeken en 
draagborden m verband met de 
fakkeioptocni 

Slogans en teksten sullen toege
stuurd worden aan alle sekretarls-
s e n 

Oproep tot alle militanten, le
den van de muziekkapel vende-
llers en vaandeldragers zonder 
een uitzonder mg verzamelen alle 
miUtanten op donderdag 33 aprU 
aan net lokaa. e Tourist ». Groen
plaats 15 Antwerpen 

Bijeenkomst rana l 19 uur 30. 
Vertrek stipt ie 20 uur naar hel 

rerzameipunt « Peter Benolt >, 
Prankrljklei 
Balkaarten en lOten. 

In Qet teken van de 6 dagen-
Volksume-weeit suilen vanal he
den anze propagandisten in alle 
gemeenten balkaarten en lOten ten 
behoeve van de 17 Ceerkladders 
aanbieden blj al onze leden. 

Wil vragen aan deze laatsten 
zeer mild te zijn. 

Zielemls. 

Zondag 19 april te 11 uur 15. 
laa t de Vlaamse Toeristenbond In 
de Rt Jakobskerk te Antwerpen, 
een plechtige mis opdragen ter na
gedachtenis van de diep oetreurde 
toondichter Oaston Pereman& 

Tijdens deze mis £ULlen door de 
gunstig oekende Zmgende Wandel-
kring St Norbertus ander leldmg 
van E.H Kamiei Duysburgn gods
dienstige gezangen vao de Vlaam
se somponist worden uitgevoerd, 
terwljd ook mevrouw uiane Jespers 
en de beer Benaat Verbruggen, 
dlrekteur van de Vlaamse Opera, 
eea lied van Feremans BuUen ver
tolken. 

Na de mis wordt net roerende 
« Gebed voor net Vaderland » ge
zongen Aan Qet orgei S.H. Joris, 
dlrekteur van het Lemmensmstl-
tuu t te Mechelen die ojn. een 
preludium van Peremans zal uit
voeren. Gelegenheidspreek 

Alle vrienden en bewonderaars 
van de ons te vroeg ontvallen 
toondichter w<M-den tot deze vro
me herdenkingsplechtigheid uitge
nodigd. 

DEUBNE 

Kolportage 19 april 1964. 
Alle medewerkers op post voor 

de inzet van onze kieskampagne. 
Er worden 4 microwagens tnge-

set en we rekenen op minstens 
JOO medewerkers. 

Verzameling om 9 uur 30 stipt 
op volgende plaatsen : 

Deume-Zuld : Ellndpunt t r a m 
t4 (Herentalsebaan). 

Deuarne-Centrum : Eindpunt 

t ram 10 (Hoek Schotenstwg en 
Turnhoutsebaan) (2 ploegen). 

Deurne-Noord : Eindpunt t ram 
12 (Hoek Alfons Schneiderlaan en 
Ter Heydelaan). 

Pamflettenalctie. 
Voor 18 april dienen er 20.000 

pamfletten gebust De medewer
kers hebben hun pamflet ten ont
vangen tijdens de week van 5 op 
12 april. 

Vergeet niet de strook terug U 
zenden naar het sekretariaat on
middellijk nada t de pamfletten 
gebust zijn. 

EKEBEN 

V.D.-week Antwerpen. 
Wl] doen mee aan de massakol-

portage te Boi^erhout en Deume 
op zondag 19 april. Onze leden en 
simpatisanten zullen die dag van 
de partij zijn. Ea^eren zal trou
wens de ganse week op post we
zen Richtlijnen volgen later. 

HEIST-BEEBZEL 
Het gezellig samenzijn van de 

afdeling vmdt plaats In Beerzelhof 
op 18 apn l te 20 uur Wafelbak, 
tombola mtiziek, scetchen. zang 
en humor. Goochelaar prof. De 
Sobrle. Toegang 10 P. 

Al de nationalisten en simpati
santen uit de streek zijn hartelijk 
welkom. 

MEBKSEM 

Pater M. Brauns s.j. 
Het bestuur van de V.K. Groe-

ninghe nodigt alle Vlammgen van 
Merksem uit op de voordracht van 
Pater M. Brauns s.j., dit op zater
dag 18 april a.s. in de zaal Tyl, 
Bredabaan 298, te 20 uur. 

Inkom vrij . 
Onnodig er op aan te dringen 

dat ai onze leden de avond van 
18 a p n l zullen vrijhouden om met 
familie en kennissen te komen 
luisteren naar de voordracht van 
E.P. Braims. Iedereen zal daar 
wat van meedragen. Wi] dringen 
er echter op aan. bij deze uit
zonderlijke gelegenheid voor een
maal de slechte gewoonte a l te 
leggen om bij iedere gebeurtenis 
een half uur te laat te komen. 

Waarvoor wij U bij voorbaat 
danken. 

XUBNHODT 
Voorjaarswerftochten. 

12 aprU : St- Jozef en A c h t » -
Olen. 

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

gen). 

OILBEEB 

Itterbeek naar St Martens-Bode-
gem de spreekbeurt van Z.E. Pater 
M. Brauns bijwonen 

Steun met woord en daad deze 
verdienstelijke inspanning onzer 
zusterafdelmg. 

SCHAARBEEK 

Jaarlijks feest. 
De afdelingen Evere, Schaar

beek, Smt-Joost en Brussel-stad, 
gesproten uit de vroegere adeling 
Brussel-Noord-Oost geven op za
terdag 11 apnl vanaf 20 uui m het 
lokaal « Luxor ». Paviljoenstraat 
56 te Schaarbeek hun Jaarlijks ge
zellig samenzijn. 

Het programma is enig : Jet 
Burm treedt op samen met Jef 
Van den Bergh pianist 

Leden betalen 20 P. met-leden 
30 P. Toegang gratis voor de kin
deren. 

Elke aanwezige ontvangt een 
gratis biljet voor een tombola met 
talrijke nuttige prijzen. Vorige ja
ren waren er prijzen als : radio-
toestel, ets van Dirk Baksteen, 
schilderijen, koffiemolen, stoffen, 
damesmantel. Ook dit jaar wordt 
die avond een festijn, waarop alle 
vrienden welkom zijn. 

SINT--MARTENS-BODEGEM 

Op zondag 12 april 1964 geven 
de Vlaamsgezinden uit de streek 
van Anderlecht mekaar rendez
vous te Stnt-Martens-Bodegem, 
zaal Prans Van der Borght. Sta
tionsstraat. 

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

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

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

Toegangsprijs : 20 P en 10 P. 
De kaarten zijn genummerd voor 
een gratis tombola. 
TEBVUBEN 

Door de Kring Vlaams Gezel-
schapsieven Tervuren. wordt op 9 
mei ajs. het galabal der randge
meenten gegeven in de zaal Ma-
rik, Hoornzeelstraat 63, te Tervu
ren. 

Speelt ten dans het Radio- en 
T.V.-orkest S tan Philips, afgewis
seld met het optreden van Kor 
Vandergoten. 

Steun onze aktie In deze be
dreigde gemeente, en bezorg uzelf 
een prettige avot id . ih eep gezelli
ge atmosfeer. 

Toegang : 50 F. Eerste dans te 
21 uur 

Voorbehouden plaatsen te be
spreken, oproepnummer 57.31.91 
mits opleg van 5 P. 

ZAVENTEM 
Op 18 april te 20 uur In zaal St . 

Michlel. Stat ionstraat 103, bij B. 
Morren. Vlaams lentefeest mge-
richt door de V.D. afd. Zaventem. 

Iedereen hartelijk welkom I 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 

Werf-programma. 

Verder programma tot einde mei 
1964 : 

12.4 Welle. 
19.4 Goeferdmge, Zarlardinge, 

Moerbeke-Viane, Overboelara-e. 
26.4 Velzeke. 
3.5 Zottegem, Elene, Erwetegem, 

Stn jpen . 
10.3 Erpe. 
24.5 Groenberge, Leeuwergem. 
31.5 Denderleeuw. 
Samenkomst lokaal « De Vriend

schap », Kerkstr., Aalst, 8 uur 30, 

BEVEBEN-WAAS 

Op 11 a p n l te 8 uur 30 vindt In 
de zaal < 4 Eemers », Markt, een 
grote feestavond plaats. 

Vlaamse gezelligheid, leute en 
dans, waarop ledere oprechte Vlar 
ming uitgenodigd wordt. 

DENDEBLEEDW 

Gezellig samenzijn ter gelegen
heid van het vijfjarig bestaan der 
afdeling en de overhandiging van 
de V.U.-partljviag op zaterdag
avond 11 april In de nieuwe zaal 
van het pallnghuis « Plezante 
Hof », Steenweg op Aalst te Den
derleeuw. 

Vlaamse muziek afgewisseld met 
stemmige orgelklanken, dit alles 
overgoten met een saus van de 
meest pikante oabaretliedjes van 
Kor van der Goten 

Lekkere dranken Belegde brood
jes. 

Parkeergelegenheid. 
Begin : 20 uur. Emde : 's ande

rendaags. 

GENX 

12 4 64 : kolportage met ge-
luidswagen te SI Denijb-Wtfatrem 
en Alsnee 

10.5 64 kolportage m De Plnte. 
14 6.64 kolportage in S t 

AmandsDerg 
5 7.64 koipo'^age te Mereibeke. 

OKEUEM 

Viaams-nationalisten uit de Den
derstreek, zaterdag 4 a p il is een 
datum die u zeker moet vrij hou
den De Vriendenk'mg t E>rlester 
Daens » geeft immers op die dag 
zijn traditioneel dansfeest en dit
maal te Okegem, zaai « Vlaams 
Huis ». Dorp 

Kaar t en : 30 F. Begin 19 uur 
30 

WAASLAND 
Brochure E3. 

Het Waasland heeft op 21 maar t 
Jl. een brochure van de pers ge
haald, die ons de geschiedenis 
vertelt van de E3 en de oeverver
binding. Verkoopprijs 10 P. 

Alle afdelingen uit de verschil
lende arrondissementen kunnen 
a a n deze verkoop meedoen 

Inlichtingen of bestellingen WJ 
dhr. Leo Verbeke (tel. 03-763916) 
of bij Mr. J a n Verniers (tel. 03-
762788). 

ZOTTEGEM 
V.tJ.-Bal. 

Zaterdag 18 april 1964 tweede 
V.ü.-bai te Zottegem laai I^u<-
klng Orkest Clees Plve Een wenk 
voor de andere afdelingen van het 
arrondissement : de datum vrij 
houdenI 

Voor al 
uw wijnen en likeuren : 

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

WEST-VLAANDEREN 

Zesde provinciaal Zangfeest. 
Op zondag" 12 april 1964 heeft te 

Boeselare m de zaai a Patria » te 
15 uur het zesde provinciaal zang
feest plaats. Dit zangfeest s taa t 
onder de auspiciën van het Noord-
starfonds, de provmcle West-
Vlaanderen. de s tad Roeselare en 
de gewestelijke omroep West-
Vlaanderen. Als dirigenten werken 
mee : Renaat Veremans en R. De-
ruwe. Volgende koren treden op : 
St Vincentlus meisjeskoor, Dein-
ze; Renaat Veremanskoor. Brug
ge; leperse Kunstkring « Rich
ten »; Volkskunstgroep « Die Boo
se », Izegem; Karel Mestdagh-
krmg, Brugge. 

Het programma van dit zang
feest dat te 15 uur begint, ziet er 
ui t als volgt : inleiding met ba
zuingeschal; Gaston Feremans 
herdenking; feestrede door Drs 
M. ooppieters; hulde aan Renaa t 
Veremans; een welgevuld gedeel
te over volksleven en folklore; 
jeugd en strijd 

Dit zangfeest kunnen wij a a n 
allen warm aanbevelen. 

ASSEBBOEK 

De V.U.-afd. Assebroek, die In 
de abonnementenslag op mooie 
rezultaten kon bogen, heeft nu 
ook de eerste hand gelegd aan de 
voorbereiding van de plaatselijke 
gemeenteraadsverkiezingen. De 
kans IS groot dat ook hier een 
gemeenschappelijk vlaams front 
wordt gevormd. Wie terzake voor
stellen zou hebben, kan zich wen
den tot de afd. voorzitter, Tuin-
s t raat 6, Assebroek. 

BLANKENBEEGE 

Derde bal. 

Op zaterdag 11 agril a.s, vindt in 
de zaal « Thalia », Weststraat te 
Blankenberge, het 3de bal plaats 
van de V.D.-afd. Blankenberge. 
Eerste dans te 2i uur. mkom 30 
F. Toegangskaarten zijn te ver
krijgen bij de bestuursleden van 
de V.U.-afdelingen In het arr. 
Brugge en in de gekende lokalen. 
Wie de tombola met een prijs wil 
stofferen, wende zich tot de afd. 
sekretarls : dhr Julien van Parijs 
leperstraat 7, Blankenberge. 

BRUGGE 
Zaterdag 11 apr. a.s. vertrekt 

vanop de Burg te Brugge om 20 
uur 15 een bus naa r het bal van 
de V.U. afd. Blankenberge. 

DIKSMUIDE 

Werftochten. 
Zondag 12 pril : Zarren en Esaw 
Zondag 19 april : Bredene. 
Zondag 26 apnl : Diksmuide. 

Pater Brauns. 
Op 11 april (zaterdag) spreekt 

Pater Brauns in de zaai Bolder» 
hof bij Roger Schapman te Esen. 

Deze spreekbeurt is Ingericht 
door de studentenvereniging 
« Pront » uit Eisen. We verwachtaa 
op deze avond alle vrienden van 
Pater Brauns en ook zij die deaa 
eminente spreker nog nooit heb
ben gehoord 

Vooraf zingt Mare Deslee enketo 
liederen 
Feestzaal Viaams Huis. 

De opening van de nieuwe fee»^ 
2!aal Vlaams Huis vindt plaats op 
zaterdag 18 april om 20 uur 30-

Het gekende orkest The Mel(^ 
rytmers biedt U zijn nieuwste piro» 
ductie : Edelweis-kapelle de idea
le formatie voor een T y r o l » 
dansavond. 

KNOKKE 
Aan he t Vlaams HUis, TUtm 

bethlaan, worden heden za ten la^ 
11 apr. tegen 20 uur 45, de !!••• 
hebbers verwacht die het V.U.-bd 
te Blankenberge wUlen bijwoneik 
De verplaatsing gebeurt gezamen» 
Ujk en per bus. 

ST KRUIS 
Op vrijdag 3 apr. U. hield dB 

V.U.-afd, St. Kruis een gezdBg 
eetmaal onder voor°ittersdMp 
van dhr M. Leroy. 

Na versterking van de inwaw 
dlge mens en in goede s temmteg 
gebracht door de liederen v a a 
Pranky E^ers, werd onder l e l d k n 
van dhr Mare Vandemoo»t« 
duchtig van gedachten g6wlsa«ht 
over de e.k. gemeenteraadsvö*to-
Tixisen. Een rondvraag onder dB 
aanwezigen leverde als rezultaal; 
da t men het unaniem eens « M 
om a a n deze verkiezingen d e d t e 
nemen. Ten gevolge van dit §»• 
sprek werd een voorlopig kmi t tea 
opgericht, om deze verkleztngea 
voor te bereiden. Het aantaa «O 
de geestdrift van de aanweztgei^ 
bewees ten voUe dat de afd. SL 
Kruis de wind ia de zeilen h e s A 

ST MICHIELS 
Ook uit de aid, St. Michlelk 

reist men op 11 apr. naa r b e l 
V.U.-bal te Blankenberge. B e l a n g 
stellenden komen samen aan b e l 
gemeentehtds tegen 20 uur, d s 
verplaatsmg gebeiu't per bus. 

TORHOUT 

De arr. V.ü.-week van 1 to t IB 
mei a.s. heeft speciaal de PTOIMF 
ganda In het kanton Torhout be-
o<«d. Medewerkers kunnen Btcb 
melden bij de kantonale gevok 
machtigde, Veldstr. 53. Assebrortt. 

SchuimrubbermatrasseiiL 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

Ressortmatrsissen 
(Brevet - 529768) 

met 
Gebreveteerde karkaana 
(Brevet - 512767) 

T E Z E L E ( O -VL. ) 

Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel (052) 44641 en 44643 

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

Op zondag 13 april gaat een 
sterke afvaardiging uit Dilbeek e n " 

Tel. 03/320477 - 056/109.37 

* 

BECO 
Tel. 03/320477 - 056/109.37 



I^ DE VOLKSUNII 
i 

Ml lET genoegen en trots namen 
we aeze week kennis van het eerste nummer van 
de derde jaargang van « Onze Stem », Volksunie-
orgaan van het kanton St-Jans-Molenbeek. 

^ Het kanton St-Jans-Molenbeek is één van de 
acht kantons van de Brusselse agglomeratie. Het 
telt thans, onder het dynamische voorzitterschap 
van Jan De Eerlanger, drie V.U.-afdelingen met 
elk meer leden dan de vroegere kantonale af
deling. 
t Er is over ' t algemeen binnen de agglomeratie 
een merkwaardige Vlaamse frontbeweging In 
wording die tot dusverre in St-Pieters-Jette 
(kanton Molenbeek) het duidelijkst tot uiting 
kwam. 
^ Deze gemeente kent de eerste V.V.B.-afdeling 
van de agglomeratie en onlangs werd er een 
yiaams Komitee gesticht waartoe 23 Vlaamse 
verenigingen toetraden. Een lentebal van het 
iVlaams leven, dat verleden zaterdag plaats had 
In de gemeentelijke feestzalen van Jette, was 
het grootste bal dat er ooit werd gezien. Zeer 
belangrijke Vlaamse personaliteiten uit de 
hoogste kulturele en administratieve sferen 
hielden er aan, hun aanwezigheid op dit lentebal 
als de meest normale zaak te beschouwen. 

kaste die te Brussel de plak zwaait en de 
Vlaamse gemeenschap ter plaatse, < het Vlaan
deren ter plaatse > dat er het eerste slachtoffer 
van is. Het is spijtig dat het Vlaamse land niet 
altijd dat onderscheid maakt en de Vlaamse 
Brusselaar een tweede slachtoffer maakt door 
hem los te laten of over dezelfde kam te richten. 
De Brusselse bevolking hoort kultureel deels bij 
de nederlandstallge, deels bij de franstalige ge
meenschap in dit land. 

D. ' E eenvoudige Brusselse Vla
mingen doen niet mee met de Frans-Brusselse 
megalomonie en wensen er ook niet mede ver
eenzelvigd te worden Zij wensen de nadruk er 
op te leggen dat Brussel een rijksgebied moet 
zijn in dienst van de twee volksgemeenschappen 
en niet een kraaiende hoofdstad die zich met 
veel Franse ijdelheid en Europese pretentie aan 
het ganse land wil opdringen. 

Wat de twee gemeenschappen aan mensen en 
kapitalen naar de hoofdstad afvaardigen — en 
dat is niet weinig, want vele belangrijke levens
draden voor Vlaanderen worden te Brussel ge-

VLAANDEREN BINNEN DE 

MUREN VAN BRUSSEL 

D _ , ' E Z E vaststelling treedt buiten 
he? kader van de gewone verslaggeving. Het is 
het teken van een nieuwe brede Vlaamse be
wustwording die overal aan ' t groeien is, ook 
binnen de hoofdstad. 

Hetzelfde zou men kimnen zeggen van Brus
sel-stad binnen de gemeentelijke grenzen (met 
de aangehechte gemeenten Laken, Neder-Over-
Heembeek en Haren). Ook van Etterbeek in de 
bovenstad waar onze algemene sekretaris Wim 
Jorissen nog onlangs het woord voerde over de 
Vlaamse frontvorming. 

D> ' IT alles noopt er ons toe de 
aandacht van onze lezers in het Vlaamse land 
te vragen voor de Vlaamse gemeenschap te 
Brussel. 

Deze heeft een dubbel belang. Als Vlaamse 
gemeenschap te kunnen ontplooien, In Brussel-
hoofdstad, zoals in volle Vlaamse land. Maar ook 
als Vlaamse gemeenschap die de plaatselijke 
Vlaamse aanwezigheid in de hoofdstad verwe
zenlijkt en belet dat de hoofdstad nog verder 
vervreemdt van Vlaanderen. 

knoopt — dient ook in dezelfde verhoudingen 
omgezet tot vruchtbare impulsen die naar beide 
landstreken terugkeren. Dat is de houding van 
de Vlaamse gemeenschap te Brussel. Daarom 
verdient de georganiseerde Vlaamse aanwezig
heid te Brussel een gans bijzondere belangstel
ling, want we kunnen niet eindigen zonder onze 
lezers te vragen even te luisteren naar de wijze 
waarop de Vlaamse Brusselaars zelf hun werking 
in de diepte aanvoelen en uitbouwen. 

Daarom geven we graag kennis van onder
staand editoriaal van <Onze Stem>, dit hoog
staand kontaktblad van het kanton St-Jans-Mo
lenbeek. Dit weze meteen een blijk van waarde
ring voor de voorbeeldige werking die aldaar 
wordt ontplooid! 

H. 

D AAROM ook wensen wij een 
oproep te doen tot de Vlamingen van het 
Vlaamse land om Brussel niet in globo te stel
len tegenover het Vlaamse land en steeds bewust 
te zijn van het onderscheid tussen de franstalige 

J E T maandblad «Onze Stem» 
gaat hiermede zijn derde jaar in. Inderdaad, 
reeds drie jaar is het geleden dat wij op een zol
derkamertje onze eerste — gestencilde — num
mertjes aftrokken. 

Sedertdien is wel veel water door de Zenne ge
vloeid. «Onze Stem» werd gedrukt, de oplage 
steeg voortdurend, zodat elke bewuste Vlaming 
uit het kanton wel een of twee nummers zal 
ontvangen hebben. 

Terwijl ons blad uitgebouwd werd, kreeg ook 
de partij vastere vorm. Het kanton, dat voor drie 
jaar slechts één afdeling vormde, werd in drie 
gesplitst : elk van de drie afdelingen (Molen
beek, Ganshoren-Koekelberg en Jette) telt meer 

leden dan de vroegere enige afdeling. Ze mogen 
gerust tot de meest dinamische van de provincie 
gerekend worden. 

I K zeg dit niet om onze klokke-
toren op te hemelen, maar wel omdat dit feit 
naast anderen aantoont dat de rol der Brusse
laars in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd niet te 
onderschatten valt, al wordt hij nog al te dik
wijls miskend, tot in de beste rangen van de 
eigen nationalisten nog wel. 

Te veel Vlamingen van buiten Brussel krijgen 
van onze stad alleen maar het vertekend beeld 
te zien dat hen voorgespiegeld wordt door een 
bepaalde groep volksvreemde bourgeois, gesteund 
door ingeweken Waalse ambtenaren en kader
personeel. Zij hebben weliswaar nog steeds de 
touwtjes in handen, maar kunnen niet als ver
tegenwoordigend gelden voor het echte volk van 
Brussel dat — vooral in de Noordelijke gemeen
ten — door en door Vlaams is gebleven, ook al 
kan het soms geen beschaafd Nederlands meer 
spreken bij ontstentenis aan onderwijs in eigen 
taal, en al zijn zij onwetend van hun eigen aard 
onder druk van de franstalige propagandama
chine. 

W IJ. die onszelf gebleven zijn in 
een stad waar de meesten van ons geboren zijn 
of er hun prille jeugd hebben gesleten, menen 
dat wij meer recht tot spreken hebben in naam 
van de Brusselaars, dan de Waals-Franse bour
geoisie. Wij willen ons en ons Brussels volk hel
pen bevrijden van die druk. 

Een ontvoogdingsstrijd die wij op twee fronten 
voeren : bevrijding, zowel van de verfransende 
als van de sociale druk. Wij zijn niet tegen de 
Walen gekant : wij menen dat de machtshebbers, 
de Brusselse volksmensen willen uitspelen tegen 

door 'TfU.Vc0Ö4UHC& 

Walen en Vlamingen om afdus hun eigen machts
positie te Brussel te verstevigen Wel vinden wij 
het spijtig dat sommige Walen de verfransings-
druk te Brussel op de gewone volksmens niet al
leen goedpraten, maar zelfs steunen. 

Dl 

KREDIFINA n.v. 
KREDIEl- en FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP 

Jan van Rijswijcklaan 62, Antwerpen - Tel. 37.54.38 - P.C.R. 143.37 

Financiering van al uw aankopen , autos , T .V , , machines, materialen 
Leningen van alle aard 

Hypo teken 1ste en 2de rang 
Beheer van goederen 

Fiskale en Sociale raadplegingen 

Agenten en referenties In gans het 

Vlaamse land. Raadpleging kosteloos. 

S T E E D S TO.T UW D I E N S T 

ïïeheer: : R Van der Paal 
O Voorbraeck 
M. Demol 

Direktie : Lic. H. De Vos 

HOGE LOTEN 
van 

10.000.000 F 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 F 

1.000.000 F 

500.000 F 

en 58.025 LOTEN v«n 

200.000 F tot 400 P 

Het Biljet 200 F 
Het Tiende 21 F 

SPECIALE 
BLOEMENTRANCHE 

60 MILJOEN TE PLUKKEN 

TREKKING TE ANDENNE OP 27 APRIL 

NATIONALff 
•QTPPII 

' IT alles leidt ons ver van a On
ze Stem ». En toch... om dit eigen standpunt te 
verdedigen, desnoods tegen eigen mensen in, die 
Brussel reeds afschreven, hebben wij 'n orgaan 
nodig Ik geef er mij rekenschap van dat de In
vloed van Onze Stem plaatselijk en bescheiden 
is. Maar in afwachting dat een grotere broer on
ze taak overneemt, is het nodig dat het vuur on
der de as smeulend wordt gehouden Ik hoop, 
beste lezer, dat U met dit voor ogen, de vele on
volmaaktheden van dat blaadje over het hoofd 
zult willen zien en onze poging met gewilligheid 
zult bejegenen Het woord van De Zwijger in
dachtig : « Het is niet nodig te hopen, om te 
ondernemen; het is niet nodig te winnen om te 
hopen ». 

J De Berlanger. 
Kantonaal Voorzitter. 


