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BONNEEH : ; y ! 
Een abonnement op « De Volksunie » van nu 

einde van het jaar liost 130 F. Kent u een 
goedkoper v. eekblad van l(i bl/,. ? « De Volks
unie » is zo goedkoop, niet omdat wij de 

iljoenen van het grootkapitaal en de sindika-
ten achter ons hebben, maar omdat v '̂ii liet 
blad binnen het bereik ook van de minst-
begoeden v^illen houden. Maar dan moet u on« 
helpen door nu te abonneren. 

Of denkt u, dat Vlaanderen het stellen kan 
zonder een \rije, door en door Vlaamse oppo-
sitiepers ? 
"Vyelaan dan I 

VOLKSUNIE - LANDBOUWDAG 

VANDAAG 

TE ST NIKLAAS 

15 U. 30 

HET KONFLIKT ROÜ DË L1.V 
W i j hebben voor onze Vlaamse geneesbaren grote waarder ing 
en wij we ten dat velen aan onze zijde s taan in de Vlaamse ont-
voogdingsstr i jd. Wij tellen onder hen vele persoonli jke vr ienden. 
Deze waarder ing , erkenteli jkheid en vr iendschap mogen ons niet 
belet ten openhar t ig te zeggen wa t wij in volle over tuiging m e n e n 
te moe ten zeggen in het be lang van de geneesheren- He t is onze 
plicht o p grond van ons politiek inzicht aan de geneesheren de 
bes te raad te geven die wij hen in geweten kunnen geven en 
juist daardoor te bewijzen dat wij het goed menen met hen en 
hun beroep . 

Het konflikt dat ontstaan is rond 
de hervorming van de ziekteverzeke
ring is pijnlijk. Het is ook zeer be
langrijk, omdat de inzet de goede or
ganisatie van de gezondheidszorg is. 
Nu is de gezondheidszorg een aange
legenheid die onbetwistbaar voor de 
ganse gemeenschap van het grootste 
belang is en wanneer men alleen nog 
maar in aanmerking neemt dat de 
gemeenschap bereid is om jaarlijks 
via de ziekteverzekering 18 miljard 
frank te besteden aan de gezond
heidszorg, dan is het zonder meer 
ook duidelijk dat een ongereglemen
teerde vrilheid op dit gebied onver
dedigbaar is, dat wettelijke maatre
gelen om tot een doeltreffende beste
ding te komen van dit zeer groot be
drag noodzakelijk zijn. Wettelijke 
maatregelen zijn tevens noodzakelijk 
om misbruiken uit te schakelen of te 
voorkomen. 

Overal, in alle Westeuropese lan
den is men de weg opgegaan van een 
sociale geneeskunde, een georgani
seerde gezondheidszorg. De sociale 
vooruitgang ook op dit gebied is niet 

te stuiten en mag niet tegengewerkt 
worden. Het belang van de gemeen
schap is primordiaal. Onvermijdelijk 
brengt dit mee dat de geneesheren 
bij de organisatie van de gezond
heidszorg moeten betrokken worden 
en dat zij dit moeten aanvaarden. Dit 
stelt problemen die met op te lossen 
zijn wanneer men zich vastklampt 
aan opvattingen over beroepsvrijheid 
die achterhaald zijn in onze huidige 
samenleving . men moet zoeken naar 
oplossingen die redelijk en aanvaard
baar zijn in het licht van de huidige 
noodwendigheden Het is ten zeerste 
gewenst dat juist de geneesheren, 
omwille van hun onafhankeliikheid 
en hun berooepsgeweten, een zeer 
voorname rol zouden spelen in het 
stelsel van de ziekteverzekering en 
de gezondheidszorg, al was het maar 
om de politisering tegen te gaan. 

Het IS toe te juichen dat de ge
neesheren eisen stellen in verband 
met een goede geneeskunde. 

Maar het is een betreurenswaardige 
fout wanneer zij de indruk verwek
ken een negatieve houding aan te 

DOOR 

MR F. YAN DER ELST 

nemen, hun medewerking te weige
ren, zich hardnekkig te verzetten te
gen onontwijkbare voorwaarden voor 
een goede werking van een stelsel van 
veralgemeeiide ziekteverzekering. 

Wij hebben ons bij de stemming in 
het parlement over de wet van 9 au
gustus 1963 onthouden, omdat wij 
wisten dat het geneeskundig korps 
ernstige bezwaren had en omdat wij 
de handelwijze van de regering niet 
<onden goedkeuren, die de geneeshe
ren voor een voldongen feit wilde 
jlaatsen. Wij hebben niet tegen deze 
wet gestemd omdat wij akkoord gin
gen met de sociale vooruitgang door 
de wet verwezenlijkt. De wet van 24 
december 1963 hebben wij goedge
keurd, omdat zij juist te gemoet 
kwam aan vele bezwaren van het ge
neeskundig korps en onbetwistbaar 
een verbetering betekende en de mo
gelijkheid tot wijziging en verbete
ring open bleef. 

Wij keurden de houding goed van 
de leiders van het Algemeen Syndi-
kaat der Geneesheren die door on
derhandelingen met de regering in 
een positieve geest tot een aanvaard
bare regeling wensten te komen. Het 
is een zware fout van de regering en 
van het parlement geweest, niet van 
in het begin rekening te hebben wil
len houden met gefundeerde bezwa
ren en niet tijdig toegevingen te heb

ben gedaan. Het moet klaar en dui
delijk gezega dat wij de regering niet 
verdedigen en integendeel van oor
deel zijn dat de regering een zware 
verantwoordelijkheid draagt. Men 
ontkomt zelfs niet aan de indruk dat 
sommigen een konflikt, een kracht
proef gewenst hebben. Zeker is het, 
en dit hadden de geneesheren moe
ten inzien, dat juist de voorstanders 
van een genationaliseerde geneeskun
de een scherp konflikt, een kracht
proef wensten. . -,"'. ' .< 

Het is dan ook te betreuren dat de 
Vlaamse geneesheren, die in hun 
rangen zoveel hoogstaande en gezag
hebbende persoonlijkheden tellen, die 

(vervolg op blz. 5) 

DEZE WEEK 
trekken wij uw aandacht op de Land-
bouwdag der V.U. vandaag te St Niklaas 
(blz. 1 en 3). Echo's over de betwistingen 
inzake de wet Jveburton leest u in twee 
artikels (blz. 1 en 16). 
Op blz 4 houdt dio Genes zich deze week 
bezig met het schandaal der franstalige 
ILO.O.-kliniek St Pierre te Leuven. 
Hoe zit het met de vernederlandsing van 
de Vrije Universiteit Brussel ? Maar stil
letjes, menen we (blz. 6). 
Enkele Vlaamse advokaten van diverse 
strekking hebben het initiatief genomen, 
de franskiljonse klachten bij de « Euro
pese Konventie voor de Rechten van de 
Mens » te beantwoorden met een voor-
iichtingskampanje in en buiten België. 
Bij deze aktualiteit brengen we een 
artikel « Vlaanderen Europa » (blz 7). 
Op blz. 8 en 9 brengen we de volgende 
bladzijde uit het « Dossier der Vlaanise 
Beweging », onder de titel « Kerk en 
Nationalisme ». 
De V.U.-studiedienst behandelt op blz. 11 
enkele aspekten der gemeenteverkie
zingen. 
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DOKTERSSTAKING 
Waarde Redaktie, 

I n ons blad van 11 april stelt 
U op blz. 5 enkele vragen m ver
band met de doktersstaking. Ik 
zou hier graag enkele vragen wil
len aan toevoegen : 

Wie heeft er reeds maanden te
rug een uitdagende houding aan
genomen Chermner U het beruch
te « baraka »)? 

Is het waar dat bij de stem
ming ia. de senaat zich 26 CVP-
senatoren onthielden of tegen
stemden? 

Is het waar dat de hervorming 
der ziekte- en Invaliditeitsverzeke
r ing In de senaat op 2 dagen «af-
gelapt» werd? 

Is het waar dat dokters die aan 
een instellmg verbonden zijn of 
toestellen gebruiken, aan die 
Instelling enorme bedragen moe
ten afdragen voor het gebruik 
van die toestellen of voor het ge
bruik van kamers, enz.? 

Is het waar dat de parti jen hier 
een koopje gesloten hebben betref
fende de gezondheidswet (zie pam
flet der Syndikale Kamers : « om
da t een partij zich de voordelen 
van de taalwet wilde toeëigenen, 
terwijl de andere er zich dan zou 
kunnen op beroemen, de genees
heren te hebben verknecht door 
een wet »)? 

Wie heeft er de sfeer der jong
ste besprekingen vertroebeld door 
een uitlating als « ...het verdrag 
der moordenaars.. . »? 

M. - uoviu. 

FOTO GEVRAAGD 
Mijnheren, 

In de mars op Antwerpen was 
de jongste betogerin het 3 maan
den oude Annemieke Hoste, Arm. 
Segerslel 42, Mortsel. 

Zij werd m een gedeelte van de 
stoet gedragen door haar moeke. 
In het andere deel door haa r pe
ter (sommige Waden schreven 
verkeerdelijk haa r vader) . Samen 
met Annemieke stapten haar an
dere tooers, zusjes, vader, moeder 
en peter op. De kinderen droegen 
alle een blauwe anorak. 

Er werden veel foto's gemaakt, 
doch tot op heden konden wij er 
geen bemachtigen. 

Wie kan ons een foto bezorgen? 
Wij hebben ook belangstelling 

voor de foto's van de actie van 
de V.M.O.-mannen Antwerpen, bij
zonder voor de inhuldiging van 
het Volksunielokaal te Berchem, 
de betoging Wemmei, de betoging 
Wezembeek-Oppem, de betogmg 
Antwerpen : groot gezin achter 
< Doorbraak » met de VM.O. man
nen, de optocht te Mortsel en 
Gent, samen met , de muziekkapel 
waai- wy steeds bij waren. 

Wie kan ons daarvan een foto 
bezorgen, desnoods tegen beta
ling, aan het bovenvermelde 
adres? 

H H. - Mortsel. 

G. FEREMANS 
Mijnheren, 

Toen Gaston Feremans OD 15 
februari 11, bege'eid door bonder
den vrienden en bewonderaars 
ten grave werd gedragen, was het 
duidelijk dat een door het volk ge
liefde kunstenaar was heenge
gaan. 

Om aan de duizende Vlamingen 
die n^et op de begrafenis konden 
aanwezig zijn, de gelegenheid te 
schenken een laatste hulde te 
brengen aan hem die unaniem een 
groot en begaafd musicus werd 
genoemd en die bovendien heel 
Zijn leven een strijdende Vlaming 
geweest is, zal het 27ste Vlaams 
Nationaal Zangfeest op 24 mei 
1964 te 14 uur 30 in het Sportpa
leis te Antwerpen, aanvangen met 
een sobere doch indrukwekkende 
Feremansherdenkmg. 

Nadere inlichtingen : A.N Z -
sekretariaat, Otto Veniusstraat 15, 
Antwerpen. Tel. (03) 33 02 34; 
P.C. 963 36. 

A.NZ. 

SCHRIK VOOR 

MINORISATIE 
Mijnheren, 

Ik heb onze dappere voorman 
meester Van der Eist fhnk bewon
derd voor het T.V. bij zijn jong
ste samenspraak met de 3 gezan
ten der zogezegde grote staats
partijen. Hij trok goed van leer, 
maar reageerde m.i. te zacht, toen 
men de vrees voor minorisatie bij 
de Walen behandelde. Voca: mijn 
par t zou ik hun schijnheilig bak
huis gestopt hebben met de vol
gende repliek : <t Spijts zijn ge
voelige niunerieke meerderheid 
wordt Vlaanderen nu reeds meer 
dan 130 Jaar deerlijk geminorl-
seerd en altijd maar verder van 
zijn gebied beroofd zonder dat er 
zich ook maar een dier zogezegde 
3 grote staatspart i jen om bekom
merde. Dit verraad wordt hun , 
bij de naaste verkiezing, betaald 
gezet. » 

M.D. - Astene. 

OP KOLPORTAGE 
Mijnheren, 

Het moet die woeste mijnheer 
slecht bevallen zijn dat wij zijn 
prettige zondagmorgen zijn t o 

men storen door een krachtige 
ruk aan de bel. Groot was zijn 
ontsteltenis, wanneer hij moest 
vaststellen dat het een kolporteur 
van de V U. was die heel vriende
lijk zijn blad aanbood. 

Maar dat pretentieuze heer
schap nam dat zo maar met aan : 
hij had de lef om te vragen met 
welk recht wij ons blad van huis 
tot huis aanboden Ook eiste hij 
dat elkeen in het bezit zou zijn 
van een individuele macht g ng om 
he t blad op de openbare weg aan 
iedereen aan te bieden K aarb' i j-
kelijk waren hier kwade bedoelin
gen In het spel en kon dat heer
schap moeilijk slikken dat de V.U. 
kordate mensen vindt die een zon
dagmorgen vrij hebben voor hun 
Vlaams ideaal. Toen we ietwat la
ter terug belden en hem de kol-
lektieve toelating van het gemeen
tebestuur gingen voorlezen, kregen 
wij feestelijk de deur op de neus 
togeslagen. 

Die beste vi-iend heeft werkelijk 
weinig zin voor echte demokratie, 
alhoewel hij beweerde een volsla
gen Belgisch demokraat te zijn. 
Van vrijheid van meningsuiting 
heeft nij wellicht nog nooit ge
hoord. In zijn bekrompenheid ver
gat hij waarschijnlijk dat buiten 
zijn eigen dorpspolitiek er zeker 
nog andere wijzen van denken 
zijn. 

R V H - Gent. 

DE STRIJD OM BRUSSEL 
Mijnheren, 

Nu de grondwetsherziening de 
decentralizatie en de dekoncentra-
tie aan de orde zijn, meen ik niet 
te mogen nala ten te wijzen op de 
volstrekte noodzakelijkheid te 
Brussel de strijd voort te zetten 
en dit uit alle macht, welke ook 
het s ta tuut weze dat er aan ge
geven wordt. 

Eens vras Brussel een. Vlaamse 
stad en had zelfs een vlaamsge-
zinde burgemeester : de heer Buis. 
En nu is het nagenoeg gans ver-
franst! De franskiljonse burgerij 
heeft dit bereikt doordat de 
Vlaamse inwljkelingen zich spoe
dig aan haar onderwierpen om de 
maatschappeJijke ladder te kim-
nen beklimmen en ook doordat de 
Vlamingen die m aanraking kwa
men met Brussel over het alge
meen het Frans gebruikten om
da t ze meenden daardoor gewaar
deerd te worden, terwijl juist hun 
gebrekkig Frans de indruk van 
minderwaardigheid maakte . 

De Vlamingen die het Frans 
goed beheersen, maken immers 
uitzonderingen. 

Nu is' dat slechts weinig verbe
terd. Vooral wij, Vlaams - natio
nalisten, hebben de dure plicht uit 
al onze krachten bij te dragen tot 
de herovering van de hoofdstad. 
Zoals de h. Roosens, de verdien
stelijke sekretaris van het Vlaams 

Komitee voor Brussel, het zegt : 
« de toekomst van 5 miljoen Vla
mingen IS nauw verbonden aan de 
toestand van het Nederlands en de 
nederlandstaligen te Brussel ». Dit 
wegens de grote betekenis m het 
buitenland En indeidaad verge
ten wij met dat het aanzien van 
de taal en de kuituur de noodza-
ke'ijke grondslag is voor de eko-
nomische en politieke waardering 
van een volk. 

Luidt de uitspraak van de ge
zaghebbende socioloog dr Max 
Lamberty, een socialist, niet dat 
« waar de taal achteruitgaat gans 
het volk, achteruit gaat »? Alleen 
al voor de herovering van de 
hoofdstad dringt fede'-alisme zich 
op. 

Onder zelfbestuur zal cais volk 
in zijn geheel rasbewustzijn bij
gebracht worden en zullen meer 
en meer radikale Vlamingen de 
strijdende scharen te Brussel gaan 
versterken. En dezen zullen mo
gen rekenen on de rechtstreekse 
hulp van de Vlaamse regering, 
terwijl de eenheidsregeringen zul
len bliiven te kort -jchieten. 

Andersdeels is het van overwe
gend belang dat het bedrijfsleven 
dan grondig zal vervlaamst zijn. 
(Het gezaghebbende Franse blad 
« Le Monde » schriift zelfs dat 
het Frans geen internationale 
taal meer is) Maken wij ons ech
ter geen bogoochelmgen! Nu de 
Franse taal en kuituur overal in 
de wereld achteruiteraan zullen de 
Pran'ikillons. d^adwerkeliik ge
steund door Frankrijk, hardnekki
ger dan ooit optreden om hun 
stellingen niet alleen te handha
ven maar ook uit te breiden. 

Hun strijd om de randgemeen
ten pn de Voerstreek spreekt 
boekdelen! 

V - Mechelen. 

AARDS PARADIJS 
Geachte Redaktie, 

Ik ben woonachtig te Eisene een 
echt « paradijs » voor de Vlamin
gen 

Een Vlaming die niet tot de 
Volksunie behoort als hij in Eise
ne zijn intrede doet, is reeds na 
een paar maanden een echte 
Volksunieman, dank zij Chareltje 
Janssens en zijn kliek. 

Mijn echtgenote begaf zich on
langs met ons achtjarig zoontje 
naar de kliniek van Eisene om 
zijn tanden te laten verzorgen. 
Onze jongen werd verzorgd door 
een vrouwelijke arts, die het kmd 
m het Frans aansprak Waarop 
mijn echtgenote deze dame liet 
opmerken da t het jongetje een 
Vlaming is. Daarop kregen we als 
antwoord in het Nederlands : 
« Ik spreek geen Vlaams tegen 
hem, hij moet maar Frans ken
nen ». 

Een paar weken geleden was er 
oudervergadering In de school Pl-

lip de Neri, Boondaa'sesteenweg 
te Eisene, waar drie zoontjes van 
mij de Vlaamse klassen volgen. 
Deze vergadering was bestemd 
voor de ouders van beide landsta
len. Er was eerst een toespraak in 
het Frans ; daarna gaf een pries
ter uitleg over de film die men 
zou draaien. Ook deze toespraals 
was enkel in het Frans . 

Als troost zegde deze priester 
eindelijk m het Nederlands dat de 
ouders die iets wensten te vragen 
over de film, dit achteraf zouden 
kunnen doen. Ik was werkelijk 
ontroerd door zo veel goedheid en 
besefte dat deze priester het deed 
omdat hij zijn evennaaste bemint 
zoals zichzelf. 

Daarop begon deze film. F r a n s 
gesproken, geen Nederlandse on
dertitels. 

Enkele Vlamingen verlieten uit 
protest onmiddellijk de zaal. Ik 
werd aangesproken door een broe
der die verwonderd vroeg waarom 
ik reeds weg gmg, waarop ik hem 
antwoorde dat ik als Vlaming hier 
niets verloren had, en dat ik als 
vader van Vlaamse leerlingen, op 
dezelfde voet wenste behandeld t e 
worden als de franstaligen. 

Ik hoop dat deze paar gevallen 
de lezers zullen doen inzien, da t 
bij de volgende verkiezing het ons 
aller plicht is te stemmen voor ott-
ze part i j . 

De Vlamingen die dat niet doen, 
moesten nog veel meer afzien. Dit 
met de beste groeten van een Vlai-
ming uit Eisene, he t « paradijs > 
der Vlamingen. 

CA. - Eisene, 

WAALSE LIJST 
Geachte Heer, 

Wat betreft het plan van het in
dienen v^n een -Waalse hjst voor 
Tongeren - Maaseik en uw reak-
tie m de Pepemoten : hebt u et 
al eens aan gedacht dat dit stem
men zou afnemen van de Lulksge. 
zinde of liever Luiksgerichte socia
listen uit Tongeren en Ziehen-
Zussen - Bolder, misschien van 
een paar liberale madammeken», 
en dat het indienen van zulke 
Waalse lijst Vlaamsbewuste Lim
burgers gaat kweken? 

D.S. - Hasselt, 

«roordellllcheid roor da mtaaud der 

gepubliceerde lesersbrterea Ze b » 

houdt zlcb bet recht imn feeuze ea 

Inkorting <roor Ovei d« wzerero-

briek wordt r eea ont iwtMeimf 

gevoerd. 

LET WEL 
^ ALLE ADVERTENTIES VOOR 

< DE VOLKSUNIE > dienen toe
gestuurd aao onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

^ n t w e r p s e b a a n 232 Berendrecht - Tel, 0 3 / 7 3 6 6 5 9 
• 
Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretarlaat : 

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

Weg met de zorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

COISSTAISTIA 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 - Berchem (Ant). 
Telefoon (03) 39.92.06 
Brand - Leven - Familiaal - Onfevallen 

DRINGENDE OPROEP 

Als voorzitter van het Steunkomltee voor degenen 
die wegens de teeraktle Oostende zwaai nadeel Doe-
ten en gevangenisstraf opliepen doe ik een dringende 
oproep tot steun Wat ook onze mening weze over 
de opportuniteit van die aktle wl] mogen niet verge
ten dat de getroffenen steeds vooraan in de Vlaamse 
strijd hebben 9;estaan en dat zlJ 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 burgelljke 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 
postcheckrekenlng 868997 van Bert Raets, St. Mat-
theusstraat, 45, Borgerhout. 

Dr. H. Ballet 

HERMES 
SCHOOL 

54 Zuidlaan 
211 IVl Lemonnierlaan 
Telefoon : 11.0».33 
Brussel 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KÜRSUS 

Alg:emene bandelsopleiding 
Schoolgeld : maxlm. 
8 000.- fr per Jaar of 
3 maal 3.000.-fr, 

met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Beter en voordeliger 
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Ieder onderzoelc naar He oorza
ken van de huidige boerennood in 
dit land moet uiteindelijk belanden 
bij de laatste, definitieve en kon
stante oorzaak die ten grondslag 
ligt aan deze nood : het totale ge
mis aan belangstelling voor de 
landbouw van de regeringen, de 
partijen, de opinievormende mach
ten. Het vergeten van de landbouv^^ 
is een Belgische denkfout die ver
oorzaakt wordt mede door het feit 
dat de aandacht zich sinds lang 
heeft toegespitst in de richting van 
de nijverheid, die traditioneel over 
een sterke en aktieve vertegen-
w^oordiging beschikt in het politiek 
en openbaar leven. Dit mentaal 
eenrichtingsverkeer wordt daaren
boven bestendigd door het feit dat 
van de georganizeerde boerenstand 
tot nog toe zelden een sterke poli
tieke prikkel uitging. 

Dit gebrek aan aktieve belang
stelling is totaal ongewettigd t.o.v, 
de plaats die de landbouw inneemt 
in het geheel van onze ekonomie. 
Inderdaad, 7,3 % van alle tewerk-
gestelden wijden zich aan de land
bouw, terwijl het geïnvesteerde in 
de landbouw praktisch 12 % ver
tegenwoordigt van het nationaal 
patrimonium. 

En eveneens ten overstaan van 
de belangstelling die de landbouw 
elders in Europa geniet, is de Bel
gische houding totaal onbegrijpe
lijk. Zo is in E.E.G.-verband de 
uitwerking van een gemeenschap

pelijk beleid In geen enkele tak van 
de ekonomie zo ver gevorderd als 
in de landbouwsektor. Zo heeft 
het Verdrag van Rome slechts 
twee takken van de ekonomie op 
een zeer speciale manier behan
deld : het vervoer en de landbouw^. 
Daaruit blijkt toch overduidelijk 
dat de Belgische carentie uitzon
derlijk is, dat zij niet aansluit bij 
eenzelfde geestesgesteltenis in de 
overige E.E.G.-landen, dat zij dus 
de konkurrentiële pozitie van onze 
landbouw in deze beslissende faze 
van Europese eenmaking ten zeer
ste verzwakt. 

En een kentering is vooralsnog 
niet in het zicht ! Voor het jaar 
1964 krijgt de landbouw slechts 
1,07 % van de totale gewone be
groting der uitgaven, een percen
tage overigens dat reeds sedert ja
ren praktisch hetzelfde blijft. Het 
«Eerste Programma voor de Eko-
nomische Expansie », dat door de 
huidige regering werd opgesteld, 
leert ons nadrukkelijk dat de ons 
nog niet zo heel lang geleden door 
de eerste-minister beloofde « of
fensieve landbouw^politiek n er 
vooral in bestaat een versnelde en 
chaotische afvloei van arbeids
krachten uit de landbouw naar de 
momenteel om handen schreeu
wende nijverheid te bewerkstel
ligen. 

De Volksunie nu is, in het licht 
van deze toestand, van mening dat 
haar inzake landpouwpolitiek een 
belangrijke taak op tweeërlei ge-

« IN HET BEWERKEN VAN DE AARDE ZIJN ALLE 

VOORWAARDEN AANWEZIG VOOR DE WAARDIG

HEID, DE VERVOLMAKING EN DE KULTURELE ONT

WIKKELING VAN DE MENS ». 

JOANNES XXIII - MATER ET MAGISTRA 

AANDACHT 
VOOR DE BOER 

dr r. van leemputten 

bied is weggelegd. Ten eerste moet 
zij bij haar kader de belangstelling 
voor en de kennis van de land
bouwproblemen aanwakkeren en er 
voor zorgen dat deze 'voortduren
de en door kennis geschraagde be
langstelling op het parlementair 
vlak uitmondt in 'n waakzame en 
opbouwende oppositie tegen het 
landbouwbeleid van de regeïing. 
Vervolgens moet zij meer nog dan 
voorheen haar aandacht richten op 
de aktivering van de Vlaamse 
landbouwers in de richting van 
de Vlaams-nationale politiële; al
leen op die wijze kan voor onze 
boeren de mogelijkheid geschapen 
worden van een politiek alternatief 
dat, beter dan de tot nog toe be
toonde slaafse trouw aan een gro
te partij, de zware hypoteek van 
de onverschilligheid en het gebrek 
aan belangstelling voor een ernstig 
landbouwbeleid kan helpen lichten. 

De inspanningen van de Volks
unie in beide richtingen beant
woorden trouwens volkomen aan 
onze opvattingen over de standen-
solldariteit en over de noodzaak" 
om in een toekomstige Vlaamse 
maatschappij de zelfstandigen — 
en dus ook een goed-georgani-
zeerde boerenstand — de plaats te 
geven waarop zij recht hebben 
krachtens de belangrijke diensten 
die zij bewijzen aan de gehele ge
meenschap. 

Het is voor een volk uit meer 
dan één oogpunt noodzakelijk, 
blijvend te kunnen besoKïUken 
over de onstelpbare bron van gees
telijke en materiële rijkdom die 
vloeien gaat dsiar waar de mens de 
mogelijkheid geboden krijgt om 
aan de grond en de wisselende 
krachten der natuur een lonende 
vrucht voor zijn geadelde arbeid te 
onttrekken. 

daarom 
richt de volksunie 
vandaag zaterdag, 25 april, 
een studiedag over landbouwproblemen in 
te st niklaas, in de zaal « stad nantes », 
grote markt 25, 
te 15 u 3 0 . 

op het programma : 

referaat « sociaal-ekonomische aspekten van de landbouw > 
door dr r. van leemputten, volksvertegenwoordiger, 
referaat « agrarisch aspekt van de landbouw » 
d:>or toon van overstraeten, joemalist. 
drs wim jorissen, alg. sekretaris der volksunie, 
zaï de besluiten toelichten. 
de slotrede wordt gehouden door de 
gekende dinamische boerenleider 
ludo sels, provincieraadslid. 
de vergadering staat onder het voorzitterschap van 
landbouwk. ing. clem colemont. 
het kader van de volksunie wordt dringend uitgenodigd 
op deze studievergadering. 
alle Vlaamse boeren zijn van harte welkom. 
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aan William Vanderveken, 

voorzitter van de 

Leuvense K.0.0. - C.A.P. de Louvain 

r^Villiam (pour les dames), 

• Ik ben wel wat overmoedig door aan u te schrijven in uw 
kwaliteit van voorzitter. Zijt gij dat nog ? Zijt gij het niet meer ? 
Zult gij het terug worden? Mystère et boule de gomme... geen 
kat zou haar jongen terugvinden in de Leuvense K.O.O.- en 
kliniekenduisternis. 

Zoveel is zeker, William, dat gij uw funktie op tafel hebt 
gesmeten omdat gij de meerderheid in « uw » K.O.O.-C.A.P. niet 
hebt willen volgen. Want stel u voor, die meerderheid had het 
in haar hoofd gestoken, aan de franstalige artsen in de frans-
talige « universitaire 5> K.O.O.-küniek St Pierre te laten weten dat 
het uit moest zijn met dat stakings-zottekensspel of dat anders 
de Vlaamse en niet-stakende dokters van St Rafael de boel zou
den komen overnemen. Maar gij waart leep genoeg, om uw 
ontslag een paar dagen later terug « in beraad » te houden. En 
inmiddels kwam, mét het einde der doktersstaking, het einde 
van de bedreiging die uw frankofone troeteldokters in St Pierre 
boven het hoofd hing : de heren schoten terug hun witte frak 
aan en begonnen te snijden en te kerven of er nooit iets gebeurd 
>vas. 

Het beste, William, wat aan uw klein, dik, welgedaan en 
ongehuwd persoontje is te bespeuren, is uw leeftijd : gij zijt 
bijna pensioengerechtigd. Ik maak er geen heul van, dat ik u 
graag zal zien gaan ; met u zal verdwijnen een der laatste Mohi
kanen van de C.V.P.-middeleeuwen, nogal aan de blauwe kant en 
met 'uitgesproken Patria-aliifres. Inmiddels is uw rol als vpofg^t"-. 
ter van de K.O.O.-C.A.P. in meer dan één opzicht fataal geweest. 

Van stiel zijt gij pleitbezorger, William, en inderdaad hebt 
gij altijd bezorgd gepleit voor de belangen van uw franskiljonse 
vrienden, bij zoverre dat de K.O.0. zich steeds verder heeft laten 
manoeu\ reren in het rampzalig avontuur der K.O.O.- en K.U.L.-
kliniek. Zo zijt gij medeverantwo-ordelijk vopr u -, 

'''ï'én eerste de schromelijke vertragingen in de modernisering 
der openbare ziekenhuizen van Leuven, mede als gevolg van de 
aanwending der Vlaamse centen van uw K.O.0. voor het instand
houden van deficitaire franstalige klinieken en de vorming van 
volksvreemde - of kortweg vreemde - intellektuelen. 

Ten tweede het voortbestaan van de schadelijke en schan
delijke franskiljonse en hautaine professoren-en-dokterskaste die 
het vooralsnog in het Leuvense voor het zeggen heeft en diq de 
ontwikkeling van een werkelijke gemeenschapsgebonden univer
siteit gewoonweg onmogelijk maakt. 

Ten derde de franstalige behandeling van de Vlaamse 
zieken, de overgrote meerderheid in het K.O.O.-ziekenhuis. 

Wat dit ziekenhuis betreft, William, gaat het uiteindelijk om 
twee belangrijke instellingen : uw K.-dubbel zero en de KUL van 
de rector (officieel : K.U.L., met puntjes). Dat is uw geluk, want 
zo zit gi] dan uiteindelijk niet alleen met de sigaren. Gij en de 
rector deelt broederlijk de verantwoordelijkheid voor de besten
diging der drie hogervermelde punten. Niet in formeel onderling 
akkoord, zeker niet, maar alleszins door formele gemeenschappe
lijke opportunistische laksheid. 

Gi) noch de rector, William, moeten wat mij betreft ver
dwijnen. Mossels dragen ook bij tot de hemel-op-aarde : op 
vrijdag dan. Maar plaats u niet tegenover de mannen van uw 
K.O.0. die dan toch uiteindelijk van zich af hebben gebeten, zo 
tegen de verkiezingen aan. En mocht gij een dezer dagen de 
rector tegen het lijf lopen, zeg hem met miin komplimenten dat 
het uit moet zijn. Voor hem gelden wel geen verkiezingen, maar 
toch zou het nuttig zijn dat hij gehoor gaf aan \vat thans in 
Vlaanderen roert : dat hij zijn zware medeverantwoordelijkheid 
zou afschudden. Want medeverantwoordelijk is hij, hoezeer hij 
ook de gewijde ogen in onschuld moge nederslaan. Lui, qui se 
sent Wallon quand-même, zou goed doen door aan zijn Waalse 
professoren te zeggen 

dat ook zij, die met onze centen betaald worden, de kris-
telijke naastenliefde moeten plegen door onmiddellijk beleefd 
te worden en gevolg te geven aan de raad van de Vlaamse K.O.O.-
Leuven : weg te büjven uit Sint Pieter en er niet meer terug in 
te willen. 

Eén ding, William, is pozitief aan heel de tragi-komedie van 
uw definitief-en-terug-ingetrokken ontslag : de aanwezigheid van 
een franskiljonse kaste in een Vlaams K.O.O.ziekenhuis zal 
nooit meer aanvaaid worden. Buiten vliegen ze, nu of wat later. 
Dat verzekert 

uw dio Genes. 

N.B. Terwijl ik woensdagmiddag dit briefje pen, seint mijn per
soonlijke agent nr 21 uit Mechelen dat deze namiddag Kard. 
Suenens, Groot-Kanselier der K.U.L., in hoogsteigen persoon naar 
Leuven zou komen om de Vlaamse K.O.O.-leden « tot redelijker 
inzichten j . te brengen. De Kardinaal, die de laatste weken nooit 
de tijd vond om zich te mengen in de Leuvense stakingsaange-
legenheden, heeft plots véél tijd... 

DE SCHULDIGEN 

De jongens van de radio-
en T.V.-nieuwsdiensten heb
ben het momenteel hard te 
verduren. Van zowat alle 
zijden wordt hen gebrek aan 
objectiviteit en zin voor ver
houdingen in het Z.I.V.-kon-
flikt verweten. De Syndikale 
Kamers en hun P.V.V.-ver
dedigers in het Parlement 
beweren, dat de regering te 
veel aan bod kwam. De so
cialisten en christen - de-
mokraten houden staande, 
dat de Syndikale Kamers be
voorrecht werden. 

Wanneer de verwijten van 
twee kanten gelijk komen, 
pleit dat o.i. toch voor een 
minimum aan objectiviteit. 
En wat het gebrek aan zin 
voor verhoudingen betreft : 
het is wel potsierlijk dat dit 
verwijt komt van dezelfde 
heren die veertien dagen aan 
een stuk bij iedere gelegen
heid getrappeld hebben van 
ongeduld om het eerst voor 
mikro en kamera te staan 
en hun goed of kwaad hu
meur te luchten ten over
staan van alle in de leefka-
mer luisterende en kijkende 
Belgen. 

Nee, voor eenmaal houden 
we het bij de jongens-van-
dienst! 

yOOR2ICHT(G. 

perkte tot twee zinnen en 
« toevallig » net dezelfde 
twee zinnen die door « De 
Standaard -i. werden overge
nomen. 

Wedden dat die brave To
nussen « De Volksunie > 
hoegenaamd niet hebben ge
lezen? 

Wat hen niet belet, het ci
taat te besluiten met als 
kommentaar : « Heel het ar 
tikel gaat in dezelfde zin 
verder... ». 

Voorlichting noemt men 
dat! 

« AKTIEVE SYMPATIE » 

In verband met het inci
dent tussen de Antwerpse 
Joodse gemeenschap en Lo
de Craeybeckx schrijft 
« Volksgazet » dat « de so
cialistische partij te Antwer
pen te allen tjide het bewijs 
van haar aktieve sympatic 
jegens alle vervolgden en 
verdrukten heeft geleverd ». 

Werkelijk « alle », Volks
gazet? 

Of is het geheugen zo kort 
dat het de heksenjacht na 
44 reeds heeft vergeten? 

Om te zwijgen van het 
« éne grote nationaal-socia
listische blad ». 

MILITAIR SPEELGOED 

Het tragisch ongeval met 
de rookpot te Leopoldsburg 

Landsverdediging heeffi 
reeds laten doorschemereni 
dat er aan die knalvliegerij 
niets te doen is : de aard van' 
de opdrachten, die de piloten 
moeten uitvoeren, maakt het| 
doorbreken van de geluids-
muur onvermijdelijk. 

Inmiddels worden de men-
sen, aan wier eigendom! 
schade werd aangericht door 
de knal, met een kluitje In 
het riet gestuurd. Zal heti 
landbouwersgezin te Mimt^ 
vergoed worden? 

Het wordt tijd dat er eens 
een ernstig parlementair on-i 
derzoek komt naar die be 
weerde onvermijdelijkheid 
van de knalvliegerij. We zijn 
zo vrij, in afwachting zeeï 
sceptisch te blijven... 

DE P.V.V. 

EN DE VLAMING 

Verdeden zondag hield hefl 
Liberaal Vlaams Verbond 
zijn jaarvergadering. 

Voor P.V.V. - voorzitter 
Vanaudenhove Is dat de zo
veelste gelegenheid gewor
den om de Vlamingen in zijn 
partij een kaakslag toe to 
dienen. 

Het L.V.V. had inderdaad 
ter vervanging van de zopa3 
overleden senator Motz, de 
kandidatuur gesteld van de 
gematigd - Vlaamsgezinde 
heer Schalckens, provincie
raadslid van Brabant. De 

Een der voorzichtigste jg nog maar pas achter de 'Ï^.V:V: "hééft daar natuurlijk 
tussenkomsten in het kon-
flikt tussen de regering en 
de Syndikale Kamers was 
die van kardinaal Suenens. 
De kardinaal stuurde aan 
Lefèvre en aan dr Thoné 
een telegram met één en 
dezelfde inhoud en gesteld 
in zo'n vage termen, dat bei
de partijen er gebruik van 
maakten om hun standpunt 
te verdedigen. 

De kardinaal heeft dan 
gewacht tot wanneer de 
Syndikale Kamers besloten 
de wachtdiensten te verla
ten, om — opnieuw zeer 
voorzichtig — er aan te 
herinneren dat de zorgen 
steeds moeten gewaarborgd 
blijven, ook al zijn ze niet 
dringend. 

Degenen die een klare en 
duidelijke principiële ver
klaring van het episkopaat 
hadden verwacht, zijn niet 
aan hun trekken gekomen. 
Het terrein bleef vrij voor 
de moralisten met een a-
gere rang in de hiërarchie. 

Er zijn nochtans heel wat 
gelegenheden in het verle
den geweest, waarbij een 
kardinaal of het episkopaat 
duidelijker reageerde : ar-
beidersstakins;en. flamin-
gantische drijverijen, enz. 

O P DE HOOGTE 

Te Brussel verschijnt «To
nus Internationaal — Week
blad ten dienste van het Me
disch Korps ». De brave jon
gens die dit advertentie-
b aadje opstellen zijn in het 
nummer van 11 april flink 
in de weer geweest om het 
Z.I.V.-konflikt uit de doeken 
te doen, waarbij ze een zwa
re voorkeur voor de Syndi
kale Kamers lieten blijken. 

In een soort «Persspiegel» 
citeerden ze ook « De Volks
unie >. Nu is het opmerke
lijk, dat het citaat zich be-

rug, of opnieuw viel een 
mensenleven ten offer aan 
het militair speelgoed : te 
Munte verongelukte een 
landbouwer, nadat zijn ge
span op hol was geslagen 
ingevolge de knal van een 
straaljager die de geluids
muur doorboorde. 

De klachten over schade 
ingevolge het doorboren van 
de geluidsmuur worden 
voortdurend talrijker. Er 
gaat praktisch geen dag 
voorbij zonder dat op ver
schillende plaatsen in het 
land de mensen opgeschrikt 
worden door de knalvliegerij. 
De toestand zal er niet beter 
op worden, naarmate er 
steeds meer en meer straal
jagers van het nieuwe type 
in gebruik worden genomen. 

glansrijk haar hielen aan 
gevaagd en hield het bij de 
Waal Moreau de Melen. 

Op de jaarvergadering Van 
het Liberaal Vlaams Vef-
bond hebben enkele sprekers 
daarover uiting gegeven aan 
hun verontwaardiging en de 
aanwezigen stemden daar
mee volkomen in. Vanau
denhove echter achtte het 
in zijn politieke toespraak 
totaal overbodig, ook maar 
met één woordje op deze 
zaak terug te komen. 

Zodat de leden van heC 
Liberaal Vlaams Verbond 
weer eens hebben kunnen 
vaststellen, welke plaats 
hen voorbehouden wordt in 
de P.V.V. door de voorzitter. 
De plaats van de bezem : in 
de hoek. 

Een paar weken geleden hield dr. R. Van Leemputten in ons hlad een 
pleidooi voor de dorpsschool. Hij vei wees toen o m. naar het feit dal in 
Nederland teruggekeerd wordt naar de kleine seklieschool en dal deze • 
doorgaans moderne - schooltjes tot in het kleinste gehucht aan HH 
Nederlands een fris kuUureel gelaat geven. Een voorbeeld uit de hon
derd . het kleine wijkfchooltje van Nederlandf Putle. De school van 
Belgisch Putte, enkele honderden meter verder, is daarbij vergeleken 

een spelonk.,. 
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Te Berendrecht, op hef Solflpleïn - een oude Frankiiche en dus driehoekige dries - staat een van de iveinige 
monumenten int de Giool-\ederlai)dse tijd : de Beienpaal die hel wapen van Berendrecht torst, in 1820 
geschonken door koning Willem I der Nederlanden., 

WAAROM 

VERKIEZINGEN 7 

We wisten het al lang, 
maar het is goed dat we het 
nog eens uitdrukkelijk verno
men hebben uit de mond van 
Theo Lefèvre zélf : te Wille-
broek liet de eerste-minister 
verleden zondag duidelijk 
doorschemeren dat — hoe 
dan ook — na de volgende 
Verkiezingen de koalltie met 
4e B.S.P. zal worden voortge-
set. 

Een heruitgave dus van de 
verkiezingen 1961, toen het 
kiezerskorps «geraadpleegdt 
werd op het ogenblik da t 
8paak-Lefèvre hun formule 
al een hele tijd op gezegeld 
papier hadden gezet. 

Waarom dan nog verkle-
«ingen? 

Alvast om één geldige en 
dwingende reden : de ver-
aterking van de vrije, onaf
hankelijke Vlaams-nationale 
oppositie. 

En wat Lefèvre als een 

slimmigheidje beschouwt, 
namelijk de socialisten te 
eeuwige datum op te vrijen, 
kan ons daarbij flink helpen. 
Want stel u eens voor dat 
« Mechelen » zou willen rea
geren op de «bedreiging van 
de kristelijke eenheid » : wat 
zou de brave gelovige, die 
weet dat de geel-rode ploeg 
morgen verder doet, daar
over moeten denken ? 

Alvast één haring die niet 
meer braden zal. 

DOSSIER BELGIË 

Uit de derde aflevering van 
de T.V.-uitzending < Dossier 
België » onthouden we vooral 
dat het debat over de kul-
tuurautonomie vrij vlug ver
zandde in een zeer lang dis
puut over de verzuiling en de 
levensbeschouwelijke ver
schillen. We zeggen «dispuut», 
omdat er nogal naast me
kaar heen gepraat werd, wat 
vooral de schuld was — het 

moet ons van het har t ! — 
van de vrijzinnige gespreks
partners. 

De katolieke flaminganten 
die deelnamen aan dit T.V.-
debat ( Vandekerckhove, 
Coppieters, De Ridder) heb
ben daarentegen steeds ge
poogd, het dispuut tot een 
echte dialoog om te bouwen. 
Wat weer maar eens bewijst 
dat in Vlaanderen de radi-
kaal-Vlaamse beweging zo 
ongeveer het enige ontmoe-
tingsvlak is, waar het tot een 
echte dialoog kan komen en 
ook reeds gekomen is. 

OOK HIER : 

MINORIZATIEVREES 

Het standpunt der vrijzin
nigen t.o.v. de kulturele auto
nomie werd tijdens deze uit
zending al te zeer bepaald 
door een totaal onverant
woorde «levensbeschouwelij
ke » minorizatievrees : in een 
autonoom Vlaanderen vre

zen zij, zich te zullen moeten 
buigen onder het klerikaal 
juk. 

Het liedje klinkt vals en 
soms ook wel eens onoprecht. 
De Vlaams-nationalisten, die 
gestart zijn na de oorlog van
uit een minderheidspozitie 
beneden de 5 %, zouden met 
méér recht kunnen spreken 
over slechte ervaringen met 
klerikalisme en verpolitiekte 
vrijzinnigheid. Dat heeft hen 
nooit belet ,de strijd aan te 
gaan. 

In een autonoom* Vlaande
ren is klerikale verdrukking 
alleen reeds daarom denk
beeldig, omdat de vrijzinni
gen dan toch beschikken over 
zeer sterke politieke en so
ciale organizaties. 

Daarenboven zal de Vlaam
se beweging ervoor zorgen 
dat het klimaat zo wordt, dat 
levensbeschouwelijke vraag
stukken anders benaderd 
worden dan vanuit machts-
pozities en getalverhoudin
gen. 

BOURGEOIS 

Of het T.V.-bezoek ten hui
ze van Achiel Van Acker een 
goede propaganda is gewor
den voor de « par taai van de 
waarkman», zouden we 
sterk durven betwijfelen. 

Zelden waren we aan huis 
bij zo'n zelfvoldaan bieder
meiertype, in een overladen 
en rot-burgerlijk interieur, 
waar het zalig gearriveerd-
zijn van de muren druipt. 

En toen we daarenboven de 
gewezen eerste-minister en 
huidige kamervoorzitter 
hoorden verklaren dat hij in 
1945 niets bezat en van voor 
af aan moest beginnen, 
moesten we wel besluiten dat 
de proletenbonze niet te 
slecht geboerd heeft in de 
politiek. 

Waar is de tijd van de ma
gere tbc-lijder van de Eerste 
Internationale ? 

OUD-BELGIE 

Deze week werd te New-
York de Wereldtentoonstel
ling geopend. België's roem
rijke bijdrage tot deze ten
toonstelling beperkt zich eens 

te meer tot een stel plaaste
ren huizen-met-kavitjes, 
waar dikke Brusselaars bier 
tappen, worsten braden en 
« pistolees » verkopen en waar 
een paar oude vrijsters een 
centje-voor-de-oude-dag ko
men verdienen door aan een 
kantkussen te gaan zitten. 
Een goedkoop, smaakloos en 
luidruchtig grootstads-Bok-
ri]k. 

De Amerikanen en de rest 
van de wereld zullen eens te 
m.eer kunnen vaststellen dat 
de Belgische kuituur begint 
bij Manneke-Pis en eindigt 
bij gueuze en lambiek : very 
nice en hartroerend achterlijk. 

Gelukkig Is het een « Brus
selse » vertegenwoordiging, 
zodat wijzelf het ons niet td 
zeer moeten aantrekken. 

TOON 
VAN DER PLAETSE 

Zondag wordt Antoon Van 
der Plaetse, ter gelegenheid 
van zijn zestigste verjaardag, 
te Kortrijk gevierd. 

Een méér dan verdiende 
hulde ! Want het werk dat 
Antoon Van der Plaetse in 
het Vlaams kultuurleven en 
in de Vlaamse beweging ver
zet heeft, vormt op zichzelf 'n 
uitgebreid hoofdstuk in de 
geschiedenis van onze ont-
voogdingsstrijd. 

Antoon Van der Plaetse is 
één dier koppige West-Vla
mingen die zich sterker heeft 
getoond dan het lot : op ei
gen kracht is hij van gans 
beneden-aan naar omhoog 
geklommen, waar de heel 
groten staan. Zijn rol in het 
Vlaamse Volkstoneel — en 
hoeveel is dat Volkstoneel 
niet geweest voor gans 
Vlaanderen ! — zijn werk als 
deklamator, akteur, regisseur 
en auteur waren steeds ge
richt op het ene grote doel : 
dat volk moet herleven. 

Dat de viering samenvalt 
met het openbloeien van de 
bloesems alom in Vlaanderen, 
houdt een belofte in : An
toon Van der Plaetse denkt 
er nog niet aan, het veld te 
ruimen. 

Wij wensen hem van har te 
ad multos annos en we dan
ken hem voor alles wat hij 
reeds voor Vlaanderen deed. 

HET KONFUKT ROND DE Z.I.V. 
(vervolg van blz. 1) 

als hun woordvoerders konden op
treden, zich op sleeptouw hebben la
ten nemen door demagogen die van 
uit Wallonië en Brussel naar Vlaan
deren gekomen zijn om de dokters op 
onverantwoordelijke wijze op te hi t
sen. Het is niet zonder reden en met 
kennis van zaken dat ik het woord 
« demagogen » gebruik en de genees
heren die eens kalm willen nadenken 
zullen het niet tegenspreken. De 
Byndikale Kamers hebben een eer
biedwaardige zaak gediskrediteer^ 

Het is voor ons haast onbegrijpe
lijk dat de Vlaamse geneesheren of 
a l thans een groot deel zich zo gemak
kelijk hebben laten meeslepen door 
onbekenden in een avontuur en deel
genomen hebben aan een onsimpa-
tieke staking, die niet geschikt was 
om hun moreel gezag te vergroten. 

Het moet duidelijk gezegd : met de 
procédées en de methoden van de 
Byndikale Kamers gaat men regel
recht naar datgene waartegen de ge
neesheren zich willen verzetten. 

De Vlaamse geneesheren zouden 
zich moeten bezinnen. Zij moeten 
zich losmaken van de Syndikale Ka
mers en zich wenden tot persoonlijk
heden zoals prof. Heymans, prof. 
Hooft, prof. Elaut, e.a. die met groot 
gezag als hun woordvoerders zullen 
kunnen optreden. Zij mogen zich niet 
laten isoleren, afzonderen van de 
massa van hun volk. Zij hebben ge
meenschapszin en sociale zin en wij 
zijn er van overtuigd dat alj bereid 
zijn mede te werken aan een goede, 
algemene gezondheidszorg. Laat deze 
wil tot uiting komen en de slechte 
indruk wegnemen die door het nega
tivisme van de Syndikale Kamers 
verwekt werd. 

Dit is de enige weg om datgene te 
redden waar zij zozeer aan gehecht 
zijn : de noodzakelijke vrijheid om 
hun beroep in geweten en naar best 
vermogen te kunnen uitoefenen. 

Wij zullen niet meedoen aan de 
verguizing van het geneeskundig 
korps, omdat men begrip moet kun
nen opbrengen voor de positie van 

een kleine minderheid die vreest ver
pletterd te worden en meent zijn toe
vlucht te mogen nemen tot middelen 
en methoden die de regerende par
tijen, wanneer zij in de oppositie zijn, 
zonder bezwaar aanwenden, doch die 
zij schijnheilig veroordelen wanneer 
zij aan het bewind zijn. 

Doch anderzijds moeten wij de 
moed hebben om tot de geneesheren 
klare taal te spreken. De Volksunie 
is een sociaal vooruitstrevende parti j , 
die het grootste belang hecht aan de 
sociale vooruitgang, vooral dan voor 
de kleine man. Voor een reactionnalre 
politiek op sociaal gebied moet op 
ons niet gerekend worden. Van de ar
beiders en bedlenden worden zware 
offers gevraagd voor hun sociale ze
kerheid : deze sociale zekerheid, ook 
op het gebied van de gezondheidszorg, 
moet dan ook een zekerheid zijn. De 
kosteloze verzorging van gehandikap-
ten, weduwen, wezen en gepension-
neerden met een bescheiden inkomen, 
is een sociale verwezenlijking die wij 
toejuichen, die wij goedgekeurd heb
ben en die wij zullen blijven verdedi
gen. 

Wij hopen dat de geneesheren er 
zullen toe bijdragen om de gezond
heidszorg voor de ganse gemeenschap 
doeltreffend te organiseren. 

Dat zij hun verantwoordelijkheid 
in het belang van de goede gezondt-
heidszorg en van de gemeenschap niet 

zullen ontvluchten, door o.m. te wei
geren deel te nemen aan het beheer 
van de instellingen der ziekteverze
kering. 

Het is tenslotte te betreuren dat 
dit probleem gepolitiseerd geworden 
is. Zeker gaat ook de P.V.V. in deze 
niet vrij-uit en heeft deze partij ach
ter de schermen een grote invloed op 
de Syndikale Kamers uitgeoefend. 

Dit uitsluitend om partijpolitieke 
belangen. Het kan de geneesheren 
daarbij toch niet ontgaan dat de
zelfde politiekers de verreikende be
palingen in verband met hun beroep, 
opgenomen in de Eenheidswet, goed
gekeurd hebben; dat zij in de drie-
partijenkommissie de hervorming 
van de ziekteverzekering en zekere 
omstreden maatregelen mee goedge
keurd hebben; dat de liberale sindi-
katen één front vormen met de twee 
andere kleur-syndikaten. 

Zij zullen zich toch niet laten van
gen aan de dubbelzinnige demagogie 
van de P.V.V. 

Wij wensen en hopen dat de eens
gezindheid onder de Vlaamse genees
heren zal hersteld worden en dat zij 
zich zullen hergroeperen onder ge
zaghebbende, hoogstaande, Vlaamse 
woordvoerders c^ een positief, ver
antwoord programma; in het belang 
van onze Vlaamse gemeenschap en 
In het belang van het geneesheren-
beroep zelf. 
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T E G E N S L A G 

De « grote » partijen zitten 
te Antwerpen lelijk in nesten 
op enkele maanden voor de 
gemeenteverkiezingen. 

De C V P . heeft haar geval 
Bernaerts gehad, de schepen 
die zich zo roerend ontferm
de over het lot van minderja
rige en vrouwelijke daklozen. 
Kort nadien had zij weerom 
pech : een tweede Antwerps 
C.V.P.-sieraad struikelde over 
minderjarige mooie benen. 

De B.S.P. zit zo mogelijk 
nog meer gewrongen : burge
meester Craeybeckx hield in 
< kennelijke» toestand een 
Buchenwald-filippika tegen 
de Joden en werd sindsdien 
verplicht, zeer platte brood
jes te bakken die overigens 
beleefd geweigerd werden 
door de Joodse gemeenschap 
te Antwerpen : Craeybeckx 
moet hangen. 

We vermeien ons niet in de 
schandalen en we gaan zeker 
niet — zoals de P.V.V. — er 
de grote elektorale trom mee 
roeren. We stellen alleen 
maar vast dat het personeel, 
dat de twee « grote » partijen 
aan het hoofd van Vlaande-
ren's grootste stad hebben 
geplaatst, over de waardig
heid van zijn ambt wel een 
zeer kurieuze opvatting heeft. 

W A A R O M , 

PALLIETERKE ? 

' t Pallieterke gaf verleden 
week een veeg uit de pan aan 
dr Goemans, voorzitter van 
de V.U. in het arrondissement 
Antwerpen. 

Het blad vond, dat dr Goe
mans wel wat veel hooi op de 
vork nam door aan zijn dok
terspraktijk nog plannen op 
gemeentelijk en landelijk 
politiek vlak te koppelen. 

't Pallieterke moge weten, 
dat onze simpatieke dokter 
dat hooi niet op zijn vork 
nam, doch geladen kreeg. En 
wanneer de dokter onder 
aandrang van zijn vrienden 
meent, zich in een bepaalde 
funktie of mandaat verdiens
telijk te kunnen maken voor 
de Vlaamse zaak. zegt hij — 
ondanks zijn inderdaad druk
ke bezigheden — nooit neen. 
Wij vinden dat eerder een 
reden om hem een pluim te 
geven. 

Hij ligt daarmee trouwens 
volkomen in de lijn van de 
hoogst verdienstelijke natio
nalist die zijn vader was en 
van de talloze sociale dok
ters, die een toonaangevende 
en onvervangbare rol in de 
Vlaamse beweging hebben 
gespeeld. 

KANNIBALISME. . . 

De « Libre Belgique », enke
le kleinere Waalse katolieke 
konservatieve kranten en een 
aantal- C.V.P.-volksvertegen-
woordigers en -senatoren 
voeren thans een skalpendans 
uit rond Theo Lefèvre : zij 
eisen dag aan dag het ontslag 
en de vervanging van de 
eerste-minister. 

Dat ligt helemaal in de 
lijn van de beste C.V.P.-tra-
ditie : de partij vreet haar 
voormannen in een razend 
tempo. Vandaag eisen de 
konservatieven het hoofd van 
Theo, gisteren waren het de 
kristen-demokraten die een 
konservatief hoofd snelden. 

Theo Lefèvre moet maar 
niet verontwaardigd zijn over 
deze « ondankbaarheid » van 
een deel zijner partijgenoten. 

Hijzelf gaf destijds het 
voorbeeld van de koppensnel-
lerij door zijn voorganger en 
partijgenoot, Gaston Eyskens, 
met een stoot onder de gor
del naar het vilt te zenden. 

. . .WEZENSTREK 

DER C.V.P. 

We zouden de skalpendans 
rond Lefèvre niet eens ver
melden, ware het niet dat hij 
nogmaals de gelegenheid 
biedt om te wijzen op de 
strukturele onzin die de 
C.V.P. is. 

De alleenzaligmakende 
partij heeft na 1945 haar 
herkomst van standenpartij 
nooit kunnen verloochenen. 
Het partijprogramma en de 
samenstelling der lijsten ko
men nooit tot stand onder de 
inspiratie van een bindende 
partijdoktrine; zij zijn steeds 
een krenterig en kortzichtig 
afwegen van standen-ego-
isme en standen-belangetjes. 

De « bindende partij-dok-
tr ine», dat is goed voor de 
naïeve stumperds die er nog 
willen in geloven. En voor 'n 
kruistocht om de vijf jaar, 
voor de « ziel van het kind » 
of de « hogere belangen ». 

In werkelijkheid is de 
C.V.P. een tegennatuurlijk 
samenschraapsel van mid-
denpuntvliedende krachten, 
die slechts samengehouden 
worden door het persoonlijk 
belang van enkelen aan de 
top. 

EENMANS-STAKING 

Een onzer kennissen werd 
tijdens de laatste dagen van 
de geneesherenstaking ernstig 
gekwetst aan de hand op zijn 
werk te Brussel. 

Hij werd door zijn werkge
ver overgebracht naar de 
wachtdienst in het St Pie-
tersziekenhuis aan de Hoog
straat. Daar kon hij, ondanks 
het feit dat het verband 
rond zijn hand doordrenkt 
was met bloed en dat hij he
vige pijnen moest verduren, 

een uur staan wachten voor
aleer iemand hem te woord 
stond. Tenslotte werd hij 
toch vluchtig onderzocht 
door een dokter, die hem naar 
het militair ziekenhuis ver
wees. 

De gekwetste moest daarop 
nog enkele administratieve 
formaliteiten vervullen, 
waarvoor hij zich wendde tot 
de dame van de receptie. De
ze laatste, die even tevoren 
nog in het plat Westvlaams 
met iemand aan het praten 
was, weigerde stelselmatig 
Nederlands te spreken met 
de gekwetste; toen deze aan
drong, liet ze hem doodeen
voudig staan met als gevolg 
dat de man nog een uur lan
ger zijn pijnen kon blijven 
verbijten in het St Pieters-
ziekenhuis. 

Zo worden m Brussel de 

Vlaamse slaehtoffers van eeit 
werkongeval behandeld l 

D E SAEGER 

De Saeger is tevreden; zijiï 
wn. burgemeesterschap van 
Mechelen heeft hem de laalH 
ste dagen twee keer flink in! 
de kijker gebracht : een eer
ste keer bij de Mechelse zrV-* 
perijkelen, een tweede keer 
bij « Een tegen allen ». 

Zo vlak voor de gemeente-* 
verkiezingen is dat een niet t®] 
versmaden succes, meent Jos< 

Alhoewel de stadgenoten 
van De Saeger nog wel niet 
vergeten zijn, dat Jos vroe-* 
ger reeds eens meespeelde in 
« Een tegen allen » : één re-^ 
gering tegen alle Vlamingen, 
op Hertoginnedal namelijk. 

Maar daarover zwijgt Jos 
liefst in alle talen. 

DE Y.U.B. 

Hel bootje op de (oio liieiboren is nici de scliuil van een eerzaam 
palingvisser. Onder de wijdse benaming « ceerbool » doel hel clielijke 
keren per, dag de loclil over de Rupel van Rumst naar Heindenk en 
terug. Zoals men ziet is er van enige bescliiilting legen weer en wind 
o} van elementaire veiligheidsmaatregelen hoegenaamd geen sprake. 
Js dat wellicht omdat de « veerdienst » weinig gebruikt wordt ? Dat is 
echter niet het geval : het ontbreken van bruggen over de Rupel nood-
zemkt iedere dag talloze arbeiders, de weg van en naar hun werk te 
andei nemen via het bootje. O ja, we vergaten het bijna te zeggen : 
Rumst en Ileindonk liggen « maar « in Vlaanderen. 

De geschiedenis van de Vlaamse Beweging 
is goeddeels de geschiedenis van de strijd voor 
de vernederlandsing van het onderwijs, in het 
bijzonder dan het Hoger Onderwijs. Van bij de 
eeuwwende tot in de dertiger jaren woedde het 
verbeten en vaak dramatische gevecht'VObV rfè 
vervlaamsing van Gent. Daar heeft Vlaanderen 
dan zijn eerste en voorlopig nog steeds enige 
volwaardige Nederlandse universiteit afge
dwongen. 

Sinds enkele jaren draait bet debat rond de 
splitsing van Leuven en het ware blijk geven 
van al te veel goede wil, mocht men beweren 
dat de toestand daar voor het ogenblik reeds 
bevredigend is. Inmiddels werd de aandacht 
steeds meer opgeëist voor de eis tot oprichting 
van een universiteit te Antwerpen ; ook daar 
hebben we voorlopig nog steeds nul op het 
rekwest. 

De toestand aan de Leuvense Alma Mater en 
de eis tot oprichting van een Antwerpse univer
siteit slorpten zozeer de aandacht op, dat van 
Vlaamsgezinde zijde te weinig gekeken werd 
naar wat zich aan de Brusselse Vrije Univer
siteit sinds enkele jaren afspeelt : eerst de 
aanvaarding van het beginsel der verdubbeling 
en sindsdien een trage - al te trage - tenuit
voerlegging van dat beginsel. 

Hoe is de toestand nu aan de V.U.B. ? 
In 1957 werd een schuchter begin gemaakt 

met de gedeeltelijke verdubbeling van twee 
fakulteiten, nl. Rechten en Letteren & Wijsbe
geerte. De volgende stap werd het jaar daarop 
gezet, onder impuls van de toenmalige rector 
en huidige minister van Onderwijs, de heer 
H. Janne : de afdeling der Ekonomische Weten
schappen. 

Sindsdien werd ieder jaar een nieuwe stap 
gezet, in een tempo weliswaar dat al te traag 
is : in 1959 werd een gedeelte van de Fakulteit 
der Wetenschappen verdubbeld, nl. de afdeling 
Wiskunde. In 19C0 volgden de afdelingen 
Geneeskunde en Lichamelijke Opvoeding. In 
1962 was het de afdeling Natuurkunde. In 1962 
werd de afdeling der Politieke Wetenschappen 
verdubbeld, met als mager toegiftje een paar 
Nederlandstalige licenties, zoals de bijzondere 
licentie in Verzekeringen. Verleden jaar kwa
men aan de beurt de afdelingen Hedendaagse 
geschiedenis en Opvoedkunde. 

Voor het akademisch jaar 1964/1965 is thans 
de scheikunde aan de beurt. 

Dat is dus het bilan op heden. Zoals men ziet 
gaat het tempo uitermate traag en valt er nog 
heel wat te doen. Zeer belangrijke afdelingen, 
zoals de Toegepaste Wetenschappen, Handels
wetenschappen, Sociale Wetenschappen, Biolo
gie, Farmacie, Psychologie, Geologie, Aardrijks
kunde zijn nog steeds gesloten voor Nederlands
talige studenten. 

Daarenboven is de vernederlandsing vaak 
een flop, die alles behjihe de gewenste waar
borgen biedt. Professoren, wier kennis van het 
Nederlands jammerlijk is, moeten in die taal 
doceren. De « elementaire kennis » van het 
Nederlands gaat niet zelden gepaard met het 
ontbreken van de meest elementaire waar
dering voor de Nederlandse kuituur. 

Is de Brusselse universiteit dan duidelijk van 
kwade wil ? We geloven het nauwelijks. Even
min echter geloven we, dat de leiding van de 
V.U.B, de noodzaak van een snelle en volledige 
verdubbeling voldoende sterk aanvoelt, om haar 
inspanningen aan te passen aan het stijgend 
ongeduld der Vlamingen. 

De argumenten die nu sinds een kwart eeuw 
ingeroepen worden om de trage vooruitgang 
van de verdubbeling te rechtvaardigen, zijn 
vooral van tweeërlei aard : het gebrek aan per
soneel en het gebrek aan financiële middelen. 
Men kan deze argumenten zo maar niet met 
een nonchalant gebaar wegwuiven, maar toch 
menen wij dat er een nogal overdreven gejiruik 
van wordt gemaakt. 

Het is natuurlijk moeilijk, over het gebrek 
aan geldmiddelen epn definitief oordeel uit t« 
spreken : de Brusselse universiteit is een Vrije 
Universiteit, wat betekent dat de herkomst en 
de omvang van de geldmiddelen slechts gedeel
telijk te achterhalen of te ramen zijn, behalve 
natuurlijk de door de staat verleende toelagen. 

Deze toelagen van de staat werden bij de wet 
van 20 augustus 1960 verhoogd, juist omwille 
van het feit dat zowel te Leuven als te Brussel 
de splitsing - of verdubbeling - werd doorge
dreven. Nu is het opmerkelijk dat Brussel het* 
zelfde bedrag als Leuven ontvangt, zodat wif 
gerechtigd zijn de Brusselse toestand te verge
lijken met de Leuvense. En dan wordt het toch 
duidelijk dat het tempo der verdubbeling van 
de V.U.B, veel te traag ligt. En het wordt even
eens duidelijk dat de Vlaamse gemeenschap, 
ook en vooral omwille van de officiële subsi
diëring der verdubbelingspolitiek, het recht 
heeft aan de leiding der Brusselse universiteit 
rekenschap te vragen over het tempo der ver
nederlandsing. Een aktieve, niet-aflatende 
waakzaamheid vanwege de Vlaamsgezinden -
alle Vlaamsgezinden en niet alleen de vrijzin
nigen - dringt zich dan ook op. 

Wat het gebrek aan personeel betreft, menen 
we daaraan geen overdreven belang te mogen 
hechten. Deskundigen hebben nooit aanvaard, 
dat onvoldoende personeelsbezetting een hin
derpaal zoU kunnen vormen voor de oprichting 
van een pluralistische universiteit te Antwer
pen. Zulks moet dan toch a fortiori gelden te 
Brussel dat voorlopig nog alleen is om de markt 
af te schuimen. 

De Vrije Universiteit Brussel heeft - mede 
omwille van haar vrijzinnig karakter - in het 
verleden slechts de belangstelling genoten van 
een kleine minderheid in Vlaanderen. De toe
stand is inmiddels inzoverre gewijzigd, dat 
vooroordelen veel minder dan vroeger gelden 
en dat de V.U.B, thans in Vlaanderen ook geme
ten wordt met andere kriteria dan levensbe
schouwelijke. 

IJes te onaanvaardbaarder is het slakken-
tempo van de verdubbeling der V.U.B. Wii > 
menen, dat de Vlaamse Beweging zich - mede 
met het oog op de Vlaamse aanwezigheid te 
Brussel - meer dan in het verleden zal moeten 
bezighouden met het afdwingen van een bevre
digend Nederlands statuut van de Brusselse 
universiteit. 

En de V.U.B, mag niet langer volhouden in 
een houding die er op gericht is, de Vlamingen 
te paaien met een niet-afdoende « fagade-ver-
nederlandsing ». We zullen scherp toekijken I 

T. van Overstraeten. 
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Etilcele V l a a m s e aHvokaïen v a n diverse opï-
me hebben het initiatief g e n o m e n o m ta 
reageren tegen bepaa lde klachten v a n e&a. 
a a n t a l franstal igen bij de Europese K o m m i s 
sie voor de Verded ig ing v a n de Rech ten van 
^ Mens . Z i j n e m e n zich o.m. voor , de in-
ie rna t iona le publ ieke opinie voor te lichten 
inzake V l a a m s e beweging en taa lwetgeving . 
W i e het voeren v a n deze in fo rmat iekampan-

| e ïn verschilIenHe ïa len wil s teunen , Kan 
s to r ten op pre 6038 .37 v a n « Studie- en In
fo rmat iecen t rum», V a n Prae ts t raa t 28 , Brus
sel 1, Dit initiatief is 'n geschikte gelegenheid 
o m eens de aandacht te vest igen op de Eu ro 
pese Kommiss ie voor de Verdedig ing van de 
R e c h t e n van de M e n s . W e grijpen 
ze hieronder aan en nemen ons voor er later 
nog op te rug te k o m e n . 

1 
bourgeoisie te bestendigen en uit t^-
breiden. 

Nu weet tocli iedereen dat de E u 
ropese instellingen hoofdzakelijk 
kapitalistisch gericht zijn : daa r 
waar de meeste internationale i n 
stellingen gebaseerd zijn op een dr ie
ledig stelsel van afgevaardigden ( re 
geringen, werkgevers en vakvonden). 
zijn de vakbonden neel eenvoufHir u t 
de Europese insteFingen gesloten. 

VLAANDEREN-EUROPA 

Br is in de gehele wereld geen 
gekker instelling dan de Raad van 
Europa. 

Deze instelling, die beweert de 
grondbeginS'elen van het « Handvest 
der Verenigde Naties » aan te kleven, 
houdt er een gans bijzondere logica 
op na. De Raad van Europa heeft een 
« Conventie voor de verdediging van 
de Rechten van de Mens » laten op
stellen; zowel bij de opstellingspro
cedure als bij de goedkeuringsproce
dure heeft zij zich voortdurend ver
grepen aan het « Charter van de 
Rechten van de Mens » der Verenig
de Naties. Grappig, niet? 

O P DE SCHOOLBANKEN 

Het meest grappige komt 'nog : de 
Raad van Europa zou op de koop toe 
nog" willen dat de Belgische taalwet
ten veranderd worden ten gunste 
van de franstaligen, op grond van 
een Conventie die op onrechtmatige 
wijze aan Vlaanderen wordt opge
drongen door de Walen en de Brus
selaars en cUe indruist tegen de 
grondbeginselen van het « Charter 
van de Rechten van de Mens », dat 
door de Verenigde Naties werd op
gesteld. 

In plaats van aan Vlaanderen de 
les te willen spellen, zou de Europese 
Commissie voor de Rechten van de 
Mens beter voor een paar jaar op de 
schoolbanken gaan zitten in het Pa
leis der Verenigde Naties te New-
York. 

Of moeten de Vlamingen aan de 
Raad van Europa de tien geboden 
helpen uitleggen? Welnu dan : een 
der eerste geboden van de « Drafts 
International Covenants on Human 
Rights » is de volgende « All peoples 
and all nations shall have the right 
of self-determination, namely, the 
right freely to determine their poli
tical, economic, social and cultural 
status. . . >. In het Nederlands klmkt 
dat : « Alle volkeren en alle naties 
hebben het recht op zelfbeschikking, 
namelijk het recht om vrijelijk hun 
politieke, ekonomische, sociale en 
kulturele status te bepalen ». 

Waarom steekt de Raad van Eu
ropa ons geen handje toe om deze 
rezolutle van de Verenigde Naties m 
werkelijkheid om te zetten? Hoe 
komt het, dat Vlaanderen met zijn 
vijf miljoen inwoners niet als zelf-
beschlkkend volk in de Konsultatie-
ve Raad van Europa is opgenomen? 
Daarentegen heeft Denemarken met 
zlJn 4,5 miljoen inwoners 4 vertegen
woordigers Ierland met 3 mill oen 
inwoners eveneens 4, Luxemburg 
met 400 duizend inwoners heeft 3 
afgevaardigden. En Vlaanderen? 

BELGISCHE VERDEDIGERS 

Vlaanderens belangen worden zoge
zegd verdedigd door de Belgische 
vertegenwoordigers En wie zijn dat? 
We zullen eens even kijken. 

Op het ogenblik dat de Europese 
Conventie voor de Rechten van de 
Mens gestemd werd, waren er zes 
Belgische afgevaardigden, waaronder 
slechts één enkele Vlaming, namelijk 
de heer Van Cauwelaert. Onder de 
zes vervangende leden waren er twee 
Vlamingen, namelijk Fayat en 
Moyersoen. De enige onder deze drie 
Vlamingen, die werkelijk kan be
schouwd worden als een Vlaams po
liticus, is de heer Fayat. Over Van 
Cauwelaert zullen we het niet heb
ben. Moyersoen Is de held die liet 
verstaan dat een Aalsterse pendel
arbeider zich gelukkig mag prijzen 
en wiens grootste levenswerk de op-
richtmg van een snijbloemenmarkt 
te Aalst is We zijn.hem uif-^^gt,dank
baar voor dié snijbloemenmarkt en 
We zijn zelfs grondig er van over
tuigd dat hij beter daar zou zetelen 
dan in de Raad- v ^ i EuropaM ...... .. 

En door welke andere eminente 
Belgische personaliteiten was Vlaan
deren vertegenwoordigd? Onder meer 
door de Walen Rolin, Larock, Spaak, 
Bohy, Rey en door de fanatieke 
franskiljons Motz en Struye Was het 
Struye niet die enkele iaren geleden 
verklaarde, de G«ntse franstalige 
studentenvereniging (de honorabele 
en stervende Gé Catholique") niet 
meer te willen steunen omdat ze 
naar zijn mening niet meer rabiaat 
genoeg franskiljons was? Was het 
(de zopas over'eden) heer Motz niet, 
die onlangs de Vlaamsgezinden en 
Waalsgezinden uitschold voor « pe-
tits racistes belges », wier doktrine 
gesteund is op « 1'appartenance au 
sol et è. la race »? 

Dat zijn dus de « Vlamingen », 
Walen en franskiljons die in onze 
naam de Europese Conventie van de 
Rechten van de Mens goedgekeurd 
hebben. Denkt de Raad van Europa 
werkelijk dat vrfj ons door zulke 
handtekeningen onder de Conventie 
gebonden achten? 

TWEE GRONDREDENEN 

Vlaanderen kan zich onmogelijk 
gebonden achten door deze Conven
tie Er zijn hiervoor twee grondrede-
nen. De eerste Is van principiële 
aard. Inderdaad, de essentiële be
staansreden van een Handvest voor 
de Rechten van de Meng is de be
scherming van de zwakkere groepen. 
Het zou tegen alle elementaire p n n -
cipes van de internationale rechts
pleging indruisen, een zuiksdan g 
Handvest te gebruiken als middel 
om het kultuurleven van kleinere 
volkeren te assimileren in dat van de 
grotere volkeren Een Handvest voor 
de Rechten van de Mens heeft a s 
essentieel kenmerk kultuurbescher-
ming. niet kultuurultroeüJig bij de 
kleinere volkeren. 

Heeft de heer Devis, één der lei
dende personen in de Kommissie van 
Straatsburg, zelf niet geschreven 
dat de verdediging van de rechten 

van de mens nauw verbonden is met 
de verdediging van de rechten van 
kulturele minderheidsgroepen en 
met de vestiging van bijzondere rech
ten ten voordele van de minderhe
den « die op bepaalde wijze een on
gelijkheid van behandeling ten voor
dele van de minderheid waarbor
gen »? De heer Devis zou ons dan 
maar eens duidelijk moeten maken, 
hoe hij het denkt klaar te spelen de 
franstaligen in België als « te be
schermen minderheid » te doen uit
roepen. 

Inderdaad : 

— in Europees perspektief zijn de 
"franstaligen in Europa een der be
langrijkste meerdexheidsgroepen en 
is Vlaanderen een minderheidsgto:p, 

— in Belgisch perapekdef^ is de 
fransta'ige bevolkingsgroep naar de 
termen van de ViN -Subkpnimigsie 
ter Verdediging van de Rechten van 
de Mens : « alhoewel een minderheid 
naar het getal, toch de overheersen
de groep » en derhalve dus niet te 
beschouwen als « te beschermen min
derheid 5>; 

— in Vlaams perspektief zijn de 
franskiljons ook geen minderheids
groep, maar de overblijfselen van 
een volksvreemde bourgeoisie, die 
zich als een kaste boven het volk 
wil stellen. 

Het zou werkelijk ongehoord zijn, 
dat in de huidige sociale evolutie een 
Handvest ter Verdediging van de 
Rechten van de Mens zou misbruikt 
worden om de klassevoorrechten van 
een 19de eeuwse kapitalistische 
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De tweede reden waarom Vlaande-* 
ren elke inmening van de Europese 
Commissie ter Verdediging van de 
Rechten van de Mens van de hand 
moet wijzen is de volgende : Vlaan
deren is nooit betrokken geweest bij 
de opstelling van de Conventie en de 
Conventie werd nooit aan Vlaande
ren ter ratificatie voorgelegd. In de 
« Europese Commissie voor Kulturele 
en Wetenschappelijke Aangelegenhe
den», die aan de opstelling van de 
Conventie heeft meegewerkt, waren 
o.m. vertegenwoordigd : Ierland, 
Noorwegen, Griekenland, Luxemburg 
en zelfs het Saargebied. Is het niet 
hoogst eigenaardig dat de bevolkin
gen van Luxemburg en Saarland, die 
slechts enkele honderdduizenden be
lopen, bij de opstelling van de Con
ventie werden betrokken terwijl 
Vlaanderen, dat een grotere bevolking 
heeft dan Ierland en Noorwegen, he
lemaal terzijde werd gelaten ? 

Een tweede grove onregelmatigheid 
deed zich voor bij de ratificatiepro
cedure. Alle bevolkingsgroepen moch
ten wijzigingen voorste'len aan het 
ontwerp van Conventie Eenmaal in 
zijn definitieve vorm vastgelegd, 
werd de Conventie aan alle bevol
kingsgroepen voorgelegd en elk der 
volkeren kon ofwel de Conventie ver
werpen, ofwel voorbehoud maken voor 
bepaalde artikelen. Verschillende 
landen hebben dan ook bepaalde ar
tikelen gewraakt en als niet-bindend 
verklaard voor hun bevolking. Zelfs 
het Saarland mocht zich vrij uitspre
ken over het al dan niet aanvaarden 
van de Conventie Vlaanderen werd 
niet eens om zijn aiening s^evraagd 
en de Conventie wera ondertekend 
door Van Zeeland Denken de Euro
pese instel'ingen werkelijS, dat wij 
ons door de handtekening Van ITaa 
Zeeland rechtsgeldiff gebonden voe
len ? 

In een volgende bijdrage zullen w© 
ons meer In bijzonderheden bezig
houden met de vloed van klachten die 
door de franstaligen bij de Com
missie werden mgudiend In ieder 
geval is het verheugend dat een groep 
Vlaamse juristen zich eindelijk met 
de Europese materie gaat bezighou
den; we zijn er van overtuigd dat zij 
genoeg argumenten en rechtsgronden 
zullen vinden om deze franskiljonse 
vertragingsmanoeuvers te dwarsbo
men. 
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UIT DE 

ARCHIEVEN DER 

VLAAMSE BEWEGING 

,In onze vorige bijdrage stelden we vast dat de praktische 
'houding van de Kerk tegenover de ontvoogdlngsstrijd van 
een volk wel erg verschillend kon zijn, hoewel de beginse-

ilen (lijk we ze bij Sint Thomas vinden, dat elk volk recht 
heeft op een eigen staatsgezag) er niet om liegen. Schip
peren tussen volksrecht en «vriendschap met Caesar» 
deed op sommige plaatsen het schip van Petrus wel eens 
ver afdwalen van die beginselen. 
Zeldzaam was een rechtlijnigheid als van de Ierse bisschop 
van Limerick, Dr. O'Dwyer die, na de mislukte Paasopstand 
In 1916, over de Ierse republikeinse ekstremisten onom
wonden zijn mening zei : 
« Zelfs indien de opstand teologisch niet te verantwoorden 
was, moest ik daarom de opstandelingen veroordelen ? 
Moest ik mij bij de bende renegaten voegen, die Pearse, 
Mac Donogh, Colbert en de andere moedige mannen welke 
door Maxwell (de Britse krijgsauditeur, n.v.d.r.) ongenadig 
waren ter dood gebracht, met vuil besmeuren ? De Ierse 
vrijwilligers waren te weinig talrijk voor hun onderneming, 
maar dat is wellicht het ergste dat tegen hen kon worden 
Ingebracht. Sinn Fein (zelfbestuur) is naar mijn oordeel 
het juiste beginsel en een verbond met de Engelse politici 
Is als een verbond tussen de wolf en het lam ». 

Lodewijk Dos/el, katoliek en nationalist, die de veihoudinq « Kerk ett 
Nationalisme » in zijn geschriften herhaaldelijk behandelde. 

VLAANDEREN GEEN IERLAND 

Bovenstaande uitspraak is er een 
van de velen die de Ierse hogere gees
telijkheid gedaan heeft in het kon-
flikt volk-staat dat het Ierse volK 
regelmatig op harde manier in bot
sing bracht met het Britse staatsge
zag. 

De Vlaams-nationale strijd is ook 
rijk aan uitspraken van geestelij
ken, die duidelijk de voorrang van 
het volk boven de staat belichten. 

Spijtig genoeg van priesters die in 
de hiërarchie omwille van hun 
Vlaamsgezindheid meestal niet erg 
zijn opgeklommen, of als « pater » 
veiliger stonden tegen de sankties 
die de « onderpastoors > zo snel op
liepen van een hogere geestelijk
heid, die al te strak het vermeende 
belang van het Kristendom ging bin
den aan praktische machtsverhou
dingen binnen de staat België. 

Wanneer tegen het einde van de 
19de eeuw de Vlaamse beweging 
haar beginselen begint uit te werken 
In een aantal praktische eisen die de 
unitaire staat van 1830 in zijn ver
keerde grondstellingen zelf aantas
ten, komt de reaktie. Niet alleen van 
de politiekers van die tijd maar ook 

KERK EN NATJONALISME 
•»<• » ff^ « .[^iiifTV a^iii^.j^ „ „ 

van vele geestelijken, die blijven ge
loven in de myte van « la Belgique 
Catholique 2>. Wanneer men het tijd
perk van de taalUefde verlaat, die 
simpatie voor dat « bon vieux fla-
mand », om b.v, het recht op onder
wijs op te eisen in eigen taal van 
kindertuin tot universiteit, dan 
blijkt de onwil en de vergroeidheid 
met het bestaande sisteem. In het 
Vlaanderen van het begin dezer eeuw 
is het mogelijk geweest dat de strijd 
voor een Nederlandse universiteit 
werd afgeremd met een brief van het 
verenigd episcopaat dat, onder lei
ding van Kardinaal Mercier, zich 
scherp keerde tegen de eis « Vlaams 
aan de universiteit ». Op een ogen-

Tiendaizenden te Diksmuide In de Jaren SO 
deren is aan de bazit toch 

aan de voel van het kruis : katoliek Ylaan-
wel anders dan aan de top^ 

blik dat Nederland reeds verschillen
de Nobelprijzen had aan zijn univer
siteiten en het geestelijk peil in 
Nederland heel wat hoger stond dan 
in België (ook dan het Franstalige) 
eindigde die brief van de bisschop
pen als volgt : « De Vlamingen die 
een Belgische universiteit zouden 
willen vervlaamsen hebben niet ge
noeg nagedacht op de hogere rol die 
een universiteit moet nastreven. In
dien hun eisen zouden vervuld wor
den, zou het Vlaamse ras met een 
slag herleid worden tot minder
waardige omstandigheden in de uni
versele wedloop ». 

Diezelfde Mercier werd enkele ja
ren later ook de kampioen van het 
Belgisch staatsnationaUsme in de 
oorlog 14-18 en zal vanuit die gees-
tesgesteltenis wonderwel passen als 
groot-inkwisiteur tegen de aktivis-
ten, die in ongeveer gelijkaardige 
omstandigheden deden wat op dat 
ogenblik Polen, Ieren, Tsjechen onder 
toejuiching van de halve wereld 
mochten doen. Openlijke stelUng-
neming tegen de vervlaamsing van 
de Gentse universiteit in 1916, een 
nog openlijker stellingneming tegen 
de bestuurlijke scheiding door de ak-
tivisten uitgeroepen, maakten van 
Kardinaal Mercier een stefige kam
pioen van de Belgische verfranste 
staat. 

In de « Open Frontbrieven » von
den we, in de brief van de Vlaamse 
frontsoldaten gericht aan Kardinaal 
Mercier, de neerslag van de verwar
ring die dit bisschoppelijke optreden 
bracht bij jongens die meestal zeer 
katoliek waren opgevoed. Een figuur 
als Kadinaal Mercier moet in het be
stek van dit probleem langer behan
deld worden. Deze Waals-Brabantse 
« elite »-geest is werkelijk de beste 
Incarnatie van een franstalige hoge
re geestelijkheid die meende — en 
vaak oprecht — dat ze de Vlamin
gen en zelfs het katolicisme dienst 
bewezcQ met de verfransing in 

Vlaanderen. Tot welke geestelijke 
aberratie dergelijke ingesteldheid 
kon leiden, toont de uitspraak van 
diezelfde Kardinaal « dat er in Bel
gië twee rassen zijn : het ene voor
bestemd om te heersen, het andere 
om te dienen ». 

HOE HET GROEIDE 

Hoe was zulk enorm verschil in op 
treden als dat van de Ierse en dal 
Belgische hogere geestelijkheid mo
gelijk? Wij gaven vorige ^ maal de 
Ierse voorgeschiedenis in vogelvlucht. 
Als medeoprichter van de franstalige 
burgerijstaat van 1830, had de Kerk 
zich volledig aangepast — minder 
op basis van principes dan omwille 
van de feitelijke toestand — aan de 
franskiljonse schepping van 1830. 

Al bleef het Nederlands een van 
zijn laatste toevluchtoorden vinden, 
dikwijls in kerkelijk verband (ser
moenen, volksonderricht), dan moest 
men daarbij toch met teveel naa r 
principes zoeken. Op het hogere vlak 
van het geestesleven, in het middel-i 
baar en hoger onderwijs, waren de 
katolieke scholen evenzeer bastions 
van de nieuwe geest Het hatelijke 
signum linguae of taalteken, dat de 
Vlaamse kollegestudenten strafte 
omdat ze Nederlands hadden gespro
ken, is geen uitvinding van roman
schrijvers maar heeft tot rond 1930 
de Vlaamse kolleges geteisterd. 

Bij de gevestigde Katolieke mach 
ten in de rangen van de burgerij, da 
enige stand met politieke macht, kon 
niet méér verwacht wordep dan wali 
folkloristische taalliefde. 

Wanneer mede onder invloed van 
de buitenlandse nationale stromin
gen die opvattingen gaan verbreed! 
worden, botst men in de strijd voor 
Vlaams rechtsherstel op een politieke 
tegenstelling klerikaal — ant i -k 'er i -
kaal die de andere problemen ver
dringt. In een afwisselende volgorde 
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Kardinaal Van Roey in 1930 : een eeuw van vriendendiensten Kerk-Staat. 

betwisten liberalen en katolieken 
e 'kaar het bewind, in een politieke 
Btrijd waar de levensbeschouwelijke 
tegenstellingen alles overheersen. 
Wanneer na de schoolstrijd van 1884 
een periode aanbreekt van langdurige 
homogene katolieke meerderheid, 
moet alles ondergeschikt gemaakt 
aan het behouden van die politieke 
macht. 

Zelfs al is die dan In handen van 
mensen die voor de twee grote stro
mingen van het einde van de 19de 
eeuw, de sociale en de Vlaamse, wei
nig belangstelling opbrengen, als het 
geen afkeer is. De grote fout van de 
hogere geestelijkheid is geweest zich 
ite schikken naar die toestand. De 
iVlaamse en sociale bestrevingen wor
den niet gezien als een waarde op 
Eich zelf, maar hoogstens in dienst 
van of ondergeschikt aan wat weldra 
een katoliek politiek dogma wordt : 
« het behoud van de katolieke par t i j -
eenheid ». Dogma dat dan uiteraard 
In het voordeel zal spelen van de 
mannen aan de macht, de konserva-
tieve, franskiljonse burgerij die in 
die partij de hefbomen bediend. Waar 
die burgerij dan ook de staatshefbo-
men bedient langs de katolieke meer
derheid, zal zij in een handig spel 
van geven en nemen de staatsgun-
sten laten neerkomen over een Kerk, 
die ze als tegenprestatie t racht in te 
schakelen in haar af weerstri jd tegen 
de vernieuwende opdringende krach
ten zowel op Vlaams als op sociaal 
gebied. Tegen die muur aanbotsend, 
zullen vele katolieke Vlaamse en so
ciale strijders ontgoochelkigen oplo
pen die de Kerk uiteindelijk meer 
schade hebben gedaan dan eventuele 
gescheiden Vlaamse en sociale for
maties. 

De € zachtaardige > Rodenbach, 
tenminste zoals hij ons wordt voor-
gesneden naar het model van de op 
m a a t aangepaste jeugdbeweging, 
heeft ook vanuit dit aanbotsen ver
zen geschreven die minder braaf zijn 
dan « De Conlnck verlost » en « De 
laatste storm ». Wanneer het door
denken van de Vlaams-nationale be
ginselen ook aanvangt in de katolie
ke jeugdkringen rond Rodenbach en 
Pol De Mont, en wanneer dan onmid
dellijk de reaktie komt van een 
staatsgedwee geestelijk apparaat in 
de vorm van het bekampen der 
b'aiiwvoeterie en het doorzenden van 
Vlaamsgezinde studenten, dicht Ro
denbach het puntdicht : 
« Hij leeft nog steeds, de staat die 

ons geketend heeft 
en item leeft de bisschop, die ons 
banvloekt. 

als hij slecht genoenmaald heeft >. 
De vaak oprechte zorg van vele 

bisschoppen voor de kristelijke een
heid werd op schaamteloze wijze mis
bruikt door zich katoliek-noemende 
franskiljons-konservatieve politie-
kers. 

In dat verband is een figuur als 
Mgr Waffelaert, bisschop van Brug
ge, wel zeer tipisch : men kan wei
nig werken openslaan over de perio
de van 1900 tot 1925, toen de botsing 
tussen geestelijke overheid en kato
lieke Vlaamsgezinden wel het felst 
was, of men ontmoet er de figuur van 
deze Westvlaamse ultramontaan. In 
het boek « Jeroom Leurldan » wordt 
een onderhoud afgedrukt dat de 
Westvlaamse nationalisten Leurldan, 
Waterblee en Butaye hadden met de 
Brugse bisschop. 

De hele uiteenzetting van Mgr 
Waffelaert draait rond zijn kernzin
nen « Gij breekt de eendracht der 
katolieke partij . Gij komt uit met 
uw rooms-zijn en gij zijt ongehoor
zaam. Ten andere het vaderland! >. 

Voor de tegenargumenten — dat 
de katolieke partij diegenen weerde 
die opkwamen voor staatshervormin
gen, dat het Vlaams-nationalisme 
een vrije kwestie is ten opzichte van 
het geloof — bleef Mgr Waffelaert 
ongevoelig. 

De schrijver van de biografie van 
Leurldan, de heer Derdoen, formu
leert dan ook dat wellicht Mgr Waf
felaert aan de basis ligt van de op
hefmakende brief tegen het Vlaams-
nationalisme die op 11 oktober 1925 
werd afgekondigd door he j verenigd 

episcopaat. Geschermd wordt voor 
de zoveelste maal met de « eenheid 
van het vaderland >, waarmee zelfs 
he t hoogste goed van de godsdienst 
wordt in verband gebracht. 

Na een scherpe afkeuring van he t 
Vlaams-nationalisme wordt volgende 
ondubbelzinnige gewetensdwang uit
geoefend : «En wij verwittigen alle 
priesters en geestelijken die, wat God 
verhoede, het zouden aandurven de

ze politiek in 't openbaar of in 't ge
heim te begunstigen, dat zij zich in 
'n gewetenszware zaak aan ongehoor
zaamheid en opstand tegen het wet
tig gezag, ook het kerkelijke, zouden 
schuldig maken ». 

Pijnlijker nog werd het afwijken 
van de beginselen en de gewetens
dwang als in 1930 bij het eeuwfeest 
van België kardinaal van Roey een 
herderlijke brief over dit eeuwfeest 
Het aflezen die, meer dan een lofrede 
op de eeuweling, een stormrede tegen 
het Vlaams-nationalisme werd : « Als 
herders uwer zielen verklaren en on
derwijzen wij dat voor allen, zowel : 
Vlamingen als Walen, België het va
derland is. De taal, hoe belangrijk 

ook haar bijdrage weze ter eenma
king, vormt de nationaliteit niet en 
nog minder het vaderland. Men late 
dus eens en voor goed die stelsels va
ren welke van alle grondslag ont
bloot zijn en misdadig in hun prak
tische toepassingen, die namelijk 
welke aan Vlaanderen of Wallonië de 
voorrechten willen toekennen die al
leen aan België behoren». Wij be
sparen u de rest; zelden zal men zul
ke politiek-geëngageerde toespraak 
lezen. Toen wij in onze studententijd 
aan een kanunnik, professor in God
geleerdheid, zegden « Als juist is wat 
in die brief staat, dan is de levensbe
schouwelijke basis van alle Katolieke 
Vlaamse idealisten die ik ken rondom 
mij verkeerd», toen kregen wij als 
antwoord : « dat is niet juist; dat 
moet gezien worden in een verhou
ding kerk-staat eigen aan onze stre
ken, verhouding die voor de gods
dienst niet steeds de gelukkigste is 
geweest». Inderdaad, men ontmoet 
de dag van vandaag nog weinig op
rechte priesters die durven onder
schrijven wat in die gespannen tijden 
van de kansels werd gebliksemd. 

SPIJTIGE KONFLIKTEN 

Wij gaan ons niet vermeien in het 
uiteenzetten van de talloze gewetens 
- en praktische konflikten die uit 
deze houding van de hogere geeste
lijkheid in Vlaanderen zijn voortge
komen. Een opsomming van de voor
naamste feiten is toch noodzakelijk 
om het probleem beter te situeren in 
zijn praktische weerslag. Gezelle, 
Verriest, Verschaeve zijn wel de meest 
gekende namen om duidelijk te ma
ken wat in onze streken overeenkwam 
met de « bergpastoors m Slowakije » : 
hoogstaande, verstandige priesters 
die omwille van hun houding op 
Vlaams gebied het niet verder brach
ten dan het gilde van «les petits vi-
caires flamingants». De figuur van 
de onderpastoor die in het boek van 
Jozef Simons «Eer Vlaanderen ver

gaat » omwille van « aktivisme > ver
plaatst wordt naar een Waalse paro
chie is ook geen romanuitvindsel, 
maar harde realiteit in Vlaanderen 
geweest. Ik denk hier met ontroering 
aan mijn grootoom August Heremans, 
priester in het bisdom Mechelen en 
bevriend met de uit het seminarie ge-« 
zette Vlaamsgezinde Feskens, die In 
Engeland zijn priesterstudies moest 
voortzetten. In het boek dat dr. Cor-
demans over de Lierse studentenleii 
der Laporta heeft geschreven, wordtj 
vermeld hoe de bischoppelijke over-* 
heid richtlijnen geeft, de vrienden 
seminaristen van Feskens nooit t e 
benoemen als priester-leraar. Zij 
werden begraven in kleine dorpen. 
De boeken van rond de eeuwisseling, 
zorgvuldig ingebonden jaargangen 
van « De Student » en « De Vlaamse 
Vlagge >, die uit de biblioteek van 
« nonkel-pastoor » tot mij kwamen, 
samen met boeken over de sociale 
strijd, kregen voor mij een nieuwe 
betekenis toen ik die aanhaling las 
over mijn grootoom bij Dr. Corde-
mans. 

Want dit is de lichtende keerzijde 
van de medaille geweest : naast de 
priesters die, zoals Luc Delaforterie 
het zegt in zijn boek over Priester 
Daens, de zijde kozen van de mach
tigen die anti-vlaams en anti-sociaal 
waren «uit vreesachtigheid om mo
gelijke bevorderingen niet uit te 
sluiten en om een goede verstandhou-^ 
ding te bewaren met de rijke nota
belen van de parochie», naast die 
waren er de velen die het bevrijden
de woord dierven spreken. Zij hebben 
veel meer dan de «eenheid van de 
katolieke partij » dit gedaan heeft de 
zaak van het echte kristendom ge
diend. Naast de wereldgeestelijken 
waren er de tallozen regulieren, «erat 
regularis », de paters Stracke, Van 
Opden Bosch, Gallewaert, een Dom 
Modest Van Assche en de vele an 
deren die door hun beginselvast 
woord aan vele gelovigen in verwar
ring gebracht, door het harde woord 
van staatsdienende bisschoppen, de 
zekerheid brachten dat zij een recht
vaardige zaak dienden in overeen
stemming met de kristelijke beginse
len. Wij herinneren ons uit de jongste 
tijd hoe in 1959 bij de herdenking 
van de tiende verjaardag van het 
overlijden te Sollbad Hal van Cyriel 
Verschaeve, na hetze van de Belgi
sche regering, de Oostenrijkse over
heid alle manifestaties deed aflasten. 
Mgr Boel, abt van Tongerlo, stapte 
toen ostentatief voorop in de proces
sie die in vervanging naar het graf 
van Verschaeve ging. 

KENTERING 7 

Vlak voor de oorlog tekende zich 
reeds een heilzame kentering af bij 
verschillende hogere geestelijken te 
genover het Vlaams nationalisme. 
Een Mgr Kerkhofs bv. nam een heel 
andere houding aan tegenover de 
Vlaams-nationalisten dan dit het ge
val was in West-Vlaanderen. Sommi
gen beweren dat die kentering ech
ter slechts gebeurde nadat 't Vlaams-
nationalisme een macht was gewor
den. 

Meer daarover een volgende maaL 
W. Luyten Mgr. Ladeuze hakt de boom van het Vlaams studentenleven te Leuven om. Hoe vaah 

ging de hogere geestelijkheid er met de bijl op lot T 

VLAANDER 
SCHIJNBARE TWEESPALT 
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' ' ^ Verleden donderdag zijn An~ 
n»« van Avermaet, Fons 

Wraelers en Joos Florquin, op he-
ttoeh gegaan ten huize van Kamer
voorzitter Achiel van Acker. 

Achiel heeft deze gasten zoet-
Machend ontvangen en voor de 
ftcanera-ogen de overvloedige rijk-
'4h}mmen van zijn patricierswoning 
b Bragge ten toon gespreid : 
pTochtverzamelingen, antieke mea-
helen, schilderijen, tin, koper, 
vade boeken, enz... Aan niets was 
het te zien dat deze monkelende, 
goed-tn-zijn-vet-stekende rijkaard 
9oit op de banken van de armen-
tehool gezeten heeft en in het 
Brugse « werkmansstraatje » 
hoonde. Daar hijzelf verklaarde in 
|K45 niets te hebben bezeten, moe
ten de kijkers zich toch de vraag 
hebben gesteld op welke wijze 
'é-chiel de nodige miljoenen heeft 
bijeen^espaard om zulke overda

dige weelde lenloon te kunnen 
spreiden. Want zelfs van de (noch
tans niet magere) parlementaire 
of ministeriële wedde is dat niet 
mogelijk. Van het programma zelf 
kan gezegd worden dat het zeer 
vlot verliep en dal er vragen op de 
man af gesteld toerden, vragen die 
door de gastheer zonder al te veel 
omtvegen, maar in een soms on
verslaanbaar Brugs dialehl, be-
anhvoord werden. 

Q Lawaai is een lawaaierige 
komedie van Leonard Sam

son en werd verleden vrijdag voor 
de Vlaamse^ T.V. gebracht in een 
aanpassing van Luc Philips. Deze 
Lütse satire brengt het verhaal 
van een paar uitvinders die vlakbij 
een vliegveld wonen, waar zij veel 
last hebben van de opstijgende 
siraalloeslellen. Zij weten er ech-
tei iels op uit te vinden om dit Ie 
verhelpen. Hoewel het stuk de 
nodige Britse humor bevatte is hef 
toch geen hoogvlieger geworden. 
Enkele spelers hebben hun best 
gedaan om zich hun rol volledig 
in te leven maar over het alge
meen werd er te zwaar op de hand 
geakteerd en werd het een toneel
avond met veel lawaai om weinig 
of niets. 

i^ Het is een zeer spannende 
« Een tegen allen « geworden 

te Mechelen. Tot op het laatste 
ogenblik had mevrouw Braeck-

mans een grote kans om als over-
winnaar uit de bus te komen. Het 
programma was weliswaar weinig 
boeiend van start gegaan. Kwam 
dit door waarnemend burgemees
ter de Saeger die, ondanks zijn 
pogingen om een pepsodenl-glim
lach te tonen, er niet in slaagde 
zich simpatiek voor te doert ? Of 
kwam liet omdat de Mechelaars de 
vragen zo vlot wisten op te lossen? 
Wat er ook van zij het is een 
prachtige wedstrijd geworden 
waarbij de maneblussersstad een 
pracht van een organisatie op de 
been had gebracht en voor het oog 
van kijkend Vlaanderen heelwal 
moois wist te bieden. Op ê mei is 
het Oostende dat voor het laatste 
programma in de reeks « Een 
tegen allen » zal instaan. De kan
didaat is dan een geheimzinnige 
« mister X ». Velen raden ernaar 
dat het Toni Corsari zelf zou zijn 
die de handschoen opneemt. In 
ieder geval was er rond zijn naam 
heelwat deining deze week, door 
de aankondiging als zou hij de 
T.V. en het kleinkunstleven voor
goed vaarwel zeggen. Dag toni, 
da-ag. 

(^ Wie ook weldra afscheid 
neemt van de Vlaamse kijkers 

is Dick Powell die verleden week 
zaterdag de straat van Perikles 
voorstelde. Deze voorlaatste film 
van de sinds verleden jaar gestor
ven aktenr, was een van de beste 

v.it de ganse reeks. Wij zullen 
Dick missen op het scherm en zijn 
dikwijls spannende prenten die 
zoveel zaterdag-avonden ontspan
ning brachten. 

WIJ EN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Het Hoofdbetuur der Volksunie heeft op 11 april 1964 en
kele belangrijke beslissingen genomen in verband met de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. 
Het is immers duidelijk, dat deze ook voor de Volksunie 
van zeer groot belang zullen zijn. 

Voor de eerste maal sedert 
het einde van de oorlog zul
len de Vlaams - nationalis
ten in talrijke gemeenten 
eigen lijsten indienen, al dan 
niet onder de naam Volks-
Fnle. 

Edets zullen zij hun steun 
kunnen geven aan Vlaamse 
ïljsten waarop betrouwbare 
Trlaamsgezinden voorkomen. 

Niettegenstaande de voor-
Tang die de parlements- en 

provincieraadsverkiezingen 
van maart 1965 hebben, en 
het feit dat er steeds werd 
»iangedrongen op het vermij

den van k-rachtv^rspiilirtgen 
in lokale akties, zullen de 
nationalisten op 11 oktober 
1964 de strijd aangaan op 
vele plaatsen m Vlaanderen 
op het gemeentelijk vlak. 

Het Hoofdbestuur, dat in 
laatste Instantie steeds zijn 
goedkeuring moet hechten 
aan het indienen van lijsten, 
heeft thans reeds beslist, dat 
te Antwerpen en te Gent een 
VolksunieUjst zal worden 
neergelegd, terwijl voor Brus
sel gewerkt wordt aan het 
vormen van een V'aams 
front. Ook andere grote ge-
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Direjttie ; Rwfi van der Paal 

meenten (we noemen hier 
enkel Mechelen en tal van 
Antwerpse randgemeenten) 
staan klaar met VU-lijsten. 

De Studiedienst der par
tij werd dan ook terecht be
last met het opstellen van 
een Vlaams - nationaal 
grondprogram inzake ge
meentelijke po'itiek. Men 
moet inderdaad niet te snel 
denken dat wij enkel een op
dracht te vervullen hebben 
op nationaal vlak. 

In vele gemeenten is im
mers op Vlaams gebied nog 
alles te doen. 

Bovendien heeft de 'VU als 
volwaardige partij ook op 
het plaatselijk vlak haar rol 
te spelen. 

Onze kaderleden leren de 
kunst der echte politiek 
trouwens het best door er 
aktief aan deel te nemen. 

De Studiedienst zal moeten 
nagaan wat de eigen taak 
moet zijn van de VU ten op
zichte van de talrijke aspek-
ten van het gemeentelijk le
ven. We vernoemen hier en
kel maar het gemeentelijk 
onderwijs, de urbanisatie-
politiek, de gemeentebelas
tingen, de gezinspolitiek en 
het jeugdbeleid, het kultu-
reel 'even en het brengen 
van een waarlijk Vlaamse 
geest in onze gemeentehui
zen, die bv. in de kontrole 
op de toepassing der taal
wetten in tal van bedrijven 
uiterst nuttig werk kunnen 
verrichten. 

Er zijn redenen te over om 
te besluiten tot een Vlaams-
nationale aanval op de 
Vlaamse gemeentehuizen! De 
steeds aangroeiende schaar 
van simpatisanten zou het 
trouwens niet nemen, in
dien de VU haar verantwoor-
de'ijkheid zou on.wilken. Wij 
kunnen het de vlaamsgezin
den niet aandoen, blanko te 
moeten stemmen. Want 
steeds meer Vlamingen wei
geren nog langer voor de 
traditionele kleurpartijen te 
stemmen, ook op het ge
meentelijk vlak. 

Geen kdineia'b meer \oor Toni ? 

0 Al eens in iemands maag 
kunnen gluren ? Wij wel, of 

toch bijna, want de mond (of 
moeten wij zeggen sehuurdeur) 
die Sammy Davis jr opentrok, ver
leden zondagavond, liet dit haas't 
toe ! De man, die door Begine 
Clauwaert (wal is er in een 
naam ?) op een onnozele wijze in 
hel Frans en hei Nederlands werd 
aangekotidigd als een wereldwon
der en waarvoor de boertige kij
kers uit de Lage landen van ver
rukking op de buik zouden moe
ten liggen hebben, blij als zij 

zouden geacht worden te zijn, die 
super-showman is ons praktisch 
op alle gebied lelijk tegengevallen. 
De man heeft een geweldige dunk 
van zichzelf, lacht (met een reeds 
hoger genoemde wijde mond) om 
zijn eigen geestigheden, die het 
niet zijn en bovendien vragen wij 
ons af wat het demonstratief (en 
bovendien door hemzelf aangekon-
digd) drinken van een glas Coca-
Cola en het roken van sigaretten 

tijdens de uitzending met show, 
dan wel met publiciteit kan fe 
maken hebben. Kan Sammy dan 
niets ? Toch wel, hij kan steppen, 
maar wij hebben al beter gezien. 
Hij kan zingen, maar wij hebben 
al veel beter gehoord. Hij kan ook 
imiteren, maar dat gaat allemaal 
weinig vlot, net als bij de eerste 
de beste liefhebber en niet zoals 
verwacht wordt van iemand die 
aangekondigd wordt als de beste 
showman van de hele wereld, die 
bovendien ongelooflijk vet betaald 
wordt voor zijn optreden I 

Wij hebben heilaas maar een
maal gelachen : tijdens de naboot
sing van Louis Armstrong, die 
steeds bij enig optreden overdadig 
pleegt te zweten en daartoe een 
vierkante-meter-grote zakdoek bij-
heeft. Wij moesten lachen omdat 
dit tafereel ons deed denken aan 
Wim Jorissen die deze eigenschap 
gemeen heeft met de grote neger
zanger 1 

0 Weer een mijlpaal in de ge
schiedenis vun de televisie, 

zo werd ons de uitzending aange
kondigd die vanuit Japan via tel
star werd overgezonden naar onze 
huiskamers. Technisch was dit 
een hele verwezenlijking, hoewel 
de beelden nog veel leken op deze 
uit de eerste films destijds Het 
programma zelf was niet veel 
zaaks : enkele kerels die toevallig 
in Japan waren voor een kongres 
hadden de kans schoon gezien om 
hun gelaten via de telstar over de 
halve wereld te laten uitzenden 
met daarbij ook hun nietszeggend 
gefrazel. Van Japan zelf werd er 
weinig getoond en de beelden 
werden bovendien meestal opge
nomen vanuit een wentelwiek, 
een werkwijze die de hoedanig
heid van het programma zeker 
niet bevoordeligde Laten wij 
hopen dat de uitzendingen over de 
Olympische spelen beter verzorgd 

' wöfderi. 

S.D.L. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
11.00 : H. Mis — 14 30 : De kat op 
de koord : Het trouwfeest — 15.00 : 
Zwemmen ; Rechtstreekse repor
tage van de 1000 m van Scaldis te 
Antwerpen — 16 00 : Wielrennen : 
Rechtstreekse reportage van de wie
lerwedstrijd Parijs-Brussel — 16.35 : 
Zwemmen — 17.00 : Klein, klem, 
kleutertje — 17.20 ; Document 64 : 
korte dokumentaire rubrieken — 
18.45 : Filmprogramma voor de 
]eugd — 19.30 : Filmmuseum van 
de schaterlach De vagehond, film-
klucht met Charly Chaplin — 
19.55 : Sportuitslagen — 20.00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Vlaams Win
terfestival te Knokke — 2125 : 
Sportweekend : sportaktualltelten 
in woord en beeld — 21 55 : Over 
de scbadelijkheid van tabak — 
22.15 : Tweede nieuwsuitzending. 

MAANDAG 
19.00 : Tienerklanken : een pro
gramma voor de jongeren. - Leuke 
plaatjes. - Postscriptum — 19.25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuall-
teit — 19 45 • De Weerman — 
19 50 : Sport m 't kort — 20 00 ? 
TV-nieuws — 20.20 : De zwerver en 
de politie, novelle van O'Henry, 
Koster met Charles Laughton in de 
hoofdrol — 20 45 : Panorama — 
21 30 : Wozzeck. Aria's uit de opera 
van Alban Berg — 22 10 : Medium 
— 22.20 : Tweede nieuwsuitzending 

DINSDAG 
14 05 : Schooltelevisie. - Kunstge
schiedenis : Pablo Picasso. - Ge
schiedenis : De Inka's — 19 00 : 
Religieus programma — 19 30 : Te 
voet door Vlaanderen — 19 55 : 
Sport in 't kort — 20.00 :TV-nieuws 
— 20.20 : Bonanza, TV-Western — 
21 10 : Goden en mensen : tweede 
programma uit de BBC-reeks « The 
Grandeur that was Rome » — 
21.40 : Vergeet niet te lezen : 
Auteurs te gast in onze studio — 
22.10 : Tweede nieuwsuitzending. 

Voor de Vlaamse 
verlofgangers aan de 
kust Oe ijsroomzaal 
l'Esterel. Kerkstr 111 
BLANKENBERGE 

maakt bekend dat er vanaf 
29 maart Pasen kamers te 
huur zijn met of zonder 
ontbijt Lage prijzen beste 
verzorging en 'n grote keu
ze van allerbeste roomijs, 
wafels, koffie enz„. 

W O E N S D A G 
17.00 ; Televisum. Een uur met Bob 
Davldse — 19 00 : Teietaalles : 
Nederlands — 19.25 : Penelope : de 
uitzending voor de vrouw — 19.50 : 
De Weerman — 18.55 : Sport In 
' t kort — 20.00 : TV-nieuws — 
20 20 : De roof v£Wi de gordel, TV-
spel door Benn W. Levy. Neder
landse bewerktog : Alfred Pleiter — 
21 45 • Voetbal ; Reportage van een 
speelhelft van de wedstrijd West-
Duitsland-Tsjechoslowakije gespeeld 
te Ludwigshafen — 22.35 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

DONDERDAG 
19.00 : Gastprogramma — 19.30 : 
Tekenfums voor Jong en oud • De 
Fllntstones, toekomstverhalen ' ui t 
het steentijdperk. 27e afl. ; Frea 
tovenaar en jazz-zanget — 19.55 ; 
Sport m t kort — 20.00 . TV-meuws 
— 20.20 : Speelfilm . Kmderen van 
de Borinage (Déj4 s e n vole ia fleur 
maigre), sociale film van Paul 
Meyer — 21.40 : Premiere . een pro
gramma met fltamleuws en frag
menten ui t nieuwe films — 22 25 • 
Medium — 22.35 : Tweede nieuws
uitzending. 

VRIJDAG 
16 00 : Het geheim van het woud • 
avonturenfilm voor de Jeugd - 1 
17.00 : Rultersport : Rechtstreekse 
reportage uit Rome van de lumplnK 
? m a e Grote Pnjs der Naties - ï 
19.00 : Het geheim van het gestolen 
halssnoer . De gevaarlijke tunnel, 
66 all. — 19 16 ; De avonturen van 
Popeye, tekenfilm — 19 25 . Tiener-
klajiken - 19 50 : De Weerman — 
19 55 • Sport in ' t kort — 20 00 : 
TV-nieuws - 20.20 . Ergens ligt een 
» ?2:'-'.. fP^' "**"• liet toneelstuk 
« De stad waarin zij kwamen », van 
f r , ^ ^ Priestley. Nederlandse ver
taling : H.M Planten _ 21 35 • Het 
| 2 ° ' t '^™e ta het Europa van tiu — 
ooV? '• J^ 'eede nieuwsuitzending — 
ii, '• " ? honger van één man, een 
dokumentaire over de hongersnood. 

ZATERDAG 
10 00 : Teietaalles : Nederlands — 
10.15 : Israel : De prijs voor een 
vaderland - 14.50 : Rechtstreekse 
reportage v.d. wedstrijd West Ham 
United Preston North End in de 
finale om de Engelse voetbalbeker 
gespeeld te Wembley — 17.00 : 
Klem, klein, kleutertje — 17.20 : 
Tijd voor U — 17.45 • Schooltele
visie — 19 00 : Religieus programma 
— 19 30 : Autorama : magazine voor 
de automobilisten — 19 55 • Sport 
In ' t kort — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Eén tfegen allen — 2135 : 
Echo — 22.05 : Dick Powell stelt 
voor : Kapitein Wycloff voor de 
krijgsraad, (4'Oe afl.) — 22.55 i 
Tweede nleuwsultzendlne. 
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HET GEVAL WALSCHAP 
De strijd tegen een gelovig verleden begon bij Gerar'd Walschap aanvan

kelijk latent, achteraf brutaal, ostentatief oplaaiend. Getuige daarvan 

zijn jongste boek, « Muziek voor tM êe Stemmen » een essay met als 

ondertitel « Wereld en Geloof » — de omgekeerde titel van prof. 

Dondeyne's prachtig boek « Geloof en Wereld ». 

In « Muziek voor twee Stemmen » 
getuigt Walschap niet van veel zin 
voor evenwicht. Het wordt waarach
tig haast een patel ogisch geval. Had 
hij daarvan een angstig voorgevoel, 
toen hij destijds schreef « ik ben 
geen schizofreen » en zich bereid 
verklaarde, een psychiatrisch onder
zoek te ondergaan? Dat was de tijd 
dat hij met een pennetrek de lite
raire reus Dostejevski uitschakelde 
en Chesterton een paradoksenbluf-
fer noemde. 

Deze literaire beeldenstorm vindt 
zijn oorsprong in reaktie tegen per
sonen, die zijn mening niet hebben 
gedeeld. Ook Hubert Lampo schijnt 
dat te hebben begrepen waar hij in 
de « Volksgazet » van 21.11 63 schreef: 
«Zijn jongste boek is dan ook dm-
delljk een reaktie van de wellicht 
enigermate gekrenkte schrijver ten 
overstaan van de schoolmeesters, die 
zijn overigens onvermijdelijke grens
overschrijdingen kwalijk namen ». 

Inmiddels is de grens nu wel defi
nitief en zonder veel fatsoen over
schreden. 

Bil Walschap is het geen getour
menteerd zoeken; het is veeleer een 
soort rationalistische, geestelij k-nar-
clstlsche verdwazing die geleld heeft 
tot het schrijven van « Muziek voor 
twee Stemmen ». Het is een gema-
niereerd nihilisme, dat zijn hoogmoed 
voor zichzelf vruchteloos tracht te 
maskeren. Veeleer nog ig het een tas
ten, met een ijskoude berekening, 
naar de beweerdkwetsbaarste plaats 
waar hij in zijn geestelijke verdwa
zing zich inbeeldt, de kerk dodelijk 
te kunnen treffen. 

Ik begrijp echt niet waarom een 
oprecht-ongelovige zijn pen zou ge
bruiken om herhaald en brutaal aan 
te vallen wat hiJ eertijds als waar
heid aanvaardde. Maar schreef Gres-
hoff, die zelf van huize uit vrijzinnig 
is en dus geen behoefte voelt tot het 
inlopen van open deuren, niet on
langs : «Walschap raakt zijn geloof 
niet kwijt »? Ik meen de woorden 
van Gresshoff te mogen onderschrij
ven, wanneer ik Walschap's belijde
nis herlees in zijn essay over Cantré 
(1932) : «Ik heb eerst door die doods
brief (van Cantré, n.v.d.r.) vernomen 
dat Cantré niet het geloof aanhing 
waarvan ik doortrokken ben tot in 
het merg ». Als 34-jarige was Wal
schap op dat ogenblik toch geen twee 
maal zeven meer! En wanneer ik 
thans in « Tviuziek voor twee Stem
men » lees « Ik die om den brode 
naar de kerk ben gegaan, zal niemand 
de eerste steen werpen »; en als ik 
daarnaast dan de woorden plaats 
door Walschap in de mond van Nico-
demus (die het priesterschap wei
gerde) gelegd « Ik ben in deze dwa
lingen opgegroeid, ze zitten me in het 
merg » (blz. 91, « Bejegening van 
Christus »): dan vraag ik me toch af 
wat er wel in dat wispelturige mei^ 
mag zitten. 

Zij die beproefd hebben met Wa.1-
schap te dialogeren, weten dat het 
geen zin heeft omdat het gesprek pa-
raleel loopt zonder de minste kans 
op toenadering. Waarom? « Omdat ik 
niet anders kan », zegt hij, « dan 
mijn verstand volgen dat mij zegt 
dat Caesar's boek De Bello Galileo 
voor het feit van die oorlog volstrekt 

betrouwbaar is » (blz. 206, « Muziek 
voor twee Stemmen »). 

Datzelfde verstand echter verkon
digt de jure en de facto de onbe
trouwbaarheid van het Evangelie. 
Dialogeren? Het Ugt er vingerdik op 
dat hij met deze studie het er op aan
gelegd heeft, een polemiek uit te lok
ken. De insider zal in dat lokaas niet 
happen, vermits de partners elkaar 
« ...tengevolge van clericaal-politie-
ke segregatie wantrouwen en min
achten is het cultuurdualisme onvat
baar voor persuasie (« Muziek voor 
twee Stemmen », blz. 232). 

Inmiddels is ook dit nieuwe werk 
van Walschap in een kortweg mees
terlijke stijl geschreven. Met veel 
zwier en gemak, met een ontegen
sprekelijke vaardigheid bespeelt hij 
de meest verscheidene literaire in
strumenten. Het is voor hem waar
achtig geen goocheltoer, zowel « Zus
ter Virgilia » (waartegen ik destijds 
in de Nederlandse Bazuin waar
schuwde) te schrijven als « Bejege
ning van Christus » of « Muziek voor 
twee Stemmen ». 

Zijn stijl verraadt echter nog 
steeds het sediment van tweeduizend 
jaar literatuur, gelijk hij ze tijdens 
zijn religieuze periode leerde kennen 
in de Bijbel en het Evangelie. 

Ik citeer uit de « Bejegening van 
Christus » : « Vele jaren later bezoek 
ik, Nicodemus, dit landgoed in Perzië 
om van mijn slaven rekenschap te 
eisen. 

De eersten komen en zeggen : 
« Heer, daar wij U noch uw wil ken
den, hebben wij gedaan wat deze on
bekende ons oplegd s>. De anderen ko
men en zeggen : « Heer, daar wij U 
noch uw wil kenden, hebben wij U 
gediend naar het hest vermogen in 
geest en waarheid ». Dan zal ik tot 
de eersten moeten zeggen : waarom 
hebt gij lichtvaardig een vreemdeling 
geloofd, die geen gezagsbrieven kon 
tonen? Tot de anderen zal ik zeggen: 
« Wel U, goede en getrouwe dienst
knechten, terwijl ik niet hier was om 
U mijn wil kenbaar te maken hebt 
gij mij gediend naar best vermogen 
in geest en waardigheid ». 

Ik hoef de lezer wel niet te wijzen 
op de gelijkenis met de parabel van 
de pondcH (Luc. 19, 17-18). 

« Muziek voor twee Stemmen > 
mag geen aanspraak maken op enige 
wetenschappelijke ernst omwille van 
de vervalsingen en absurditeiten die 
het bevat. 

Walschap sluit a priori elke meta
fysiek en transcendentie uit. 

Hij bewijs t eens t e m e e r een a u t o 
d i d a c t te zijn, b e h e p t m e t een a u t o -

k ra t i s ch ra t iona l i sme, een l i e fheb-
berige pedan te r i e : la ra ison r a i s o n -
n a n t e . 

Daa r t egenover k u n n e n mensen v a n 
de we tenschap , zoals bvb. een prof. 
Dondeyne , s lechts een vee lbe tekenend 
sti lzwijgen bewaren . 

G r a a g h a d d e n we t en gevieve v a n 
nieuwsgier ige lezers u i t « Muziek voor 
twee S t e m m e n », di t geestelijk p a n 
d e m o n i u m van deze m a n n e l i j k e s a -
van t e , een en a n d e r geciteerd. Het 
loont echter , bij n a d e r t o e k i ^ e n , 
e ch t de moei te nie t . 

Ik heb gemeend, mi jn oordeel i n 
alle oprech the id t e m o e t e n nee r» 
schr i jven, waarb i j Walschap wel 
weet d a t h e t — zoals s teeds — « s a n a 
r a n c u n e » is. 

RD.W4 

steentjes voor ONS TAALGEBOVW 
AAN DE TELEFOON 

Velen zien zich voor een zwaar pro
bleem geplaatst zodra ze de telefoon
hoorn opnemen. Meer dan in welke 
andere omstandigheden, ook, komt het 
bij een telefoongesprek op een spontaan, 
onvoorbereid en onbedacht, gebruik van 
de beschaafde taal aan. Niet alleen van
wege de duideüjkheid - die hier een 
eerste vereiste is - maar ook doordat U 
bij het spreken door de telefoon, enkel 
en uitsluitend naar uw taal en uw uit
spraak zult beoordeeld worden. Bij een 
gewoon gesprek kan iemand zijn taal-
onbekwaamheid nog kamoefleren onder 
een houding, een voorkomen, gebaren, 
mimiek e.d., hier is dit alles uitgesloten. 

Het is zeer stuntelig een telefoonge
sprek aan te vangen met « 't is hier 
Janssens » of « tizzier Janssens » : uw 
gesprekspartner weet ook wel dat u 
« hier » bent. De gebruikelijke aanhef 
luidt : « U spreekt met Janssens ». (ook 
als de opgeroepene nog geen woord 
heeft geuit) of kortweg : «Met Janssens». 
Het is immers noodzakelijk dat u zich 
dadelijk bekend maakt, ongeacht of u de 
oproeper dan wel de opgeroepene bent. 
In onze taal mag men zich bij de voor
stelling geen titel verlenen zoals mijn
heer Janssens, of : u spreekt met dokter 
Peeters. Wel kunt u zonodig uw funktie 
of ambt vermelden, maar achter de 
naam : « U spreekt met Desmet, advo-
kaat » ; « Met Goris, leraar aan het 
KA. » ; « Met Wouters, van dienst voor 
studieadvies ; « Met Pennemans, sekre-
taris van de Vereniging voor Dit of Dat 
(V.D.D.) ». Deze regel geldt niet voor 
dames of jonge dames. Zij maken zich 
kenbaar met de aanspreektitel mevrouw 
of juffrouw : « U spreekt met mevrouw 
Janssens ». 

Als Uw gespreksgenoot u vóór is met 
het voorstellen, dient U hem beleefd-
heidshalve eerst aan te spreken alvorens 
u op uw beurt bekend te maken. Vb : • 
— U spreekt met Van der Stappen. 
— Mijnheer (of doctor enz.) van der 

Stappen, u spreekt met Janssens. 

Zo de opgeroepene of de oproeper 
verzuimt zijn naam te noemen, dan 
vraagt men : « Met wie heb ik de eer ?. 
Het is echter hoogst komisch uw 
gesprekspartner diets te maken dat het 
een grote eer voor hem is dat hij met u 
mag spreken, door bv. te zeggen : U hebt 
de eer met mijnheer Janssens ! Zo u de 
stem aan het andere uiteinde van de lijn 
herkend hebt, of zo u redenen hebt om 
aan te nemen dat de gezochte persoon 
aan het woord is, dan kunt u vragen : 
« Heb ik de eer met mijnheer Peeters ? », 

Wat moet mijnheer Peeters nu, zo hij 
het inderdaad is, op die vraag antwoor
den ? In elk geval niet : 'tis hemzelf, of : 
ik ben het, of : persoonlijk, of : ja, voor 
waddist ?... De enige goede wendingen 
zijn : « inderdaad > of : « daar spreekt 
u mee s>. Hierop kan men laten volgen : 
« waarmee kan ik u van dienst zijn » of, 
naargelang van het geval : « met wie heb 
ik de eer ? •». 

« Verkeerd verbonden •» zijn, betekent 
niet alleen dat de centrale u op het ver
keerde nummer heeft terechtgebracht, 
maar eveneens dat u zich van nummer 
of van persoon vergist hebt. Zo iemand 
verkeerdelijk bij u is terechtgekomen, 
dan zegt u : « u is verkeerd verbonden, 
mijnheer ». Of zo u de oproeper bent : 
« neemt u me niet kwalijk, ik ben ver
keerd verbonden ». Wendingen als : 
tiz 'n missing, of : tiz nen erreur, zijn 
uit den boze. 

Op dergelijk ekskuus mag u niet ant
woorden : 't is niks. Zoals bij elke ver
ontschuldiging luidt ook hier het ant
woord : 't is niet erg ! Wie in dit geval 
zou zeggen : geen ekskuus ! (zoals : geen 
dank !) zou het tegenovergestelde effekt 
bereiken .. 

Wil u een persoon via een telefoniste 
of andere tussenpersonen bereiken, dan 
vraagt u niet : krijg ik juffrouw Pee
ters ?, maar wel : « kan ik juffrouw 
Peeters spreken, a.u.b. ? » of : « Mag ik 
even juffrouw Peeters ? ». Moet u iemand 
doen wachten aan bet toestel, dan zegt 
u gewoon : « ogenblik », ofwel : « Ogen

blik, ik zal hem roepen, blijft u ev«i aaa 
de lijn ? ». 

Vaak gebeurt het dat u iemand die 
naar een huis- of kantoorgenoot vraagt 
moet teleurstellen. De beleefdheid eist 
dat u vraagt of u « de boodschap kunt 
aannemen •», dan wel of uw huisgenoot 
hem kan terugbellen. « Terugbellen » 
betekent : de oorspronkelijke oproeper 
op uw beurt oproepen. Dit is heeJ wat 
anders dan « opnieuw bellen ». Let op 
dit verschil in de volgende zin : « Kan de 
heer X u straks terugbellen, of verkiest 
u vanavond opnieuw te bellen ? >. 

Denk er aan dat bij het noemen van 
getallen de cijfers 7 en 70 in telefoon
gesprekken als « zeuven » en zeuventig » 
worden uitgesproken. Dit is geen « Hol
landse » eigenaardigheid, doch een be
wust middel om verwarring met het 
door radio en telefoon zo gelijkluidende 
« negen » te voorkomen. Het woord 
« zeuven » werd met dit doel van (zowel 
in Zuid als in Noord Voorkomend) dia-
lektwoord tot de rang van A'.B.Nv 
woord verheven. 

Voor het spellen van eigennamen heeft 
elke taal zijn telefoonalfabet. Vroeger 
bestond er een « Belgisch » (d.i. Belgisch
frans) alfabet dat tot voor enkele jaren 
vooraan in de officiële telefoongidsen 
kon worden aangetroffen. Het enig-
juiste Nederlandse telefoonalfabet laten 
we hieronder volgen. Zowel terwille van 
de duidelijkheid als in het belang van 
de taaleenheid, dient elke Nederland» 
sprekende er zich van te bedienen : 
Anna, Bernard, Cornells, Dirk, Ed*ward, 
Ferdinand, Gerard (Ndl. uitspr.), Hen
drik, Izaak, Jan, Karel, Lodewijk, Maria, 
Nico, Otto, Pieter, Quotiënt, Rudolf, 
Simon, Teunis, Utrecht, Victor, Willem, 
Xantippe, IJmuiden, Ypsilon, Zaandam. 

Tot slot zij opgemerkt dat bij hel noe
men van letters, er in het Nederlands 
geen « hasj » bestaat, evenmin als een 
« zjie » of een « iegrek ». Deze letters 
luiden onderscheidelijk : haa (H), jee (J) 
en iepselon (Y) of Griekse IJ. 

J. Bouwman. 
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I n de oorlog tussen dokters en 
Sociaal Front kwam er deze week 
een eerste wapenstilstand. De 
oorlog zal voortgezet worden aan 
tafel. Het werd het ogenblik voor 
de beschouwers bij feiten. 

Enkelen gingen het dieper zoe
ken. Naast het probleem van de 
Ziekteverzekering gingen de be
schouwingen nu opnieuw naar het 
basisprobleem van de nationali
teiten-verhouding in België. 

Sommige editorialisten koppel
den de twee problemen. Van het 
i rV-front veel nieuws, van het 

'Vlaams Front meer nieuws. 

Het Volk: 
Er is heel wat te doen geweest 

Over de uitspraak van enkele mo
ralisten over de dokt^rsstaking. 
Magister Louis Janssi'ns, wiens 
faam als moraalteoloog tot in de 
USA is doorgedrongen had in een 
scherpe stellingname de staking 
immoreel genoemd. Tegen de be
wering van de Sindikale Kamers 
der dokters in sloot Mgr Arthur 
Janssen zich daarbij aan. Uit da 
tekst van « Lowieke » zoals zijn 
Studenten hem met veel simpatie 
te Leuven noemen volgend uit
treksel. 

« Zelfs als de dokters beweren, 
da t zij toch de dringende geval
len behandelen, is dit een drogre
den. Indwdaad, om het dringen-

•de van een geval te ontdekken 
zouden zij al diegenen moeten on
derzoeken, die een beroep op hen 
doen, aangezien het tot hun ex
clusieve bevoegdheid behoort daar
over te oordelen. Niemand kan dat 
oordeel in hun plaats vormen. Ze
ker niet de patiënten (of hun ou
ders) . 

Wanneer arbeiders staken om 
• a n hun werkgevers hogere lonen 
of betere sociale voorwaarden af 
t e dwingen, dan bestaat hun pas
sieve weerstand erin de onderne
ming lam te leggen om de patroons 

•er toe te brengen te onderhande
len en hun eisen in te willigen. De 
ar tsen echter staken tegen een af
gekondigde en uitgevaardigde wet 
en bovendien weegt hun passieve 
v e e r s t a n d op onschuldigen, de 
Sieken, ook al is hij niet recht
s t reeks op hen gericht. » 

DB GAZET 
Vertolkte het gevoel van op

luchting dat inderdaad bij de 
meeste stakende dokters kon vast
gesteld worden. 

« Uit vele aanduidingen bUJkt, 
dat tal van dokters nooit hebben 
gedacht dat hun staking zo lang 
«Ou hebben geduurd alhoewel 
sommigen aanvankelijk onderhe
vig waren aan een sooir roes en 
blijkbaar niet volledig de gevol
gen en de weerslag.van hun aktie 
beseften. Niettemin kwam toch 
vrij spoedig een bezinning, alhoe
wel die zich niet altijd kon uiten 
omwille van de druk die door de 
Syndikale Kamers werd uitgeoe
fend. Men kan zich moeilijk voor
stellen hoe ontzettend die druk 
was en welke metodes soms wer
den gebruikt. Indien daar mis
schien vrij spoedig het relaas zal 
worden van geschreven, zullen 
veel mensen raar opkijken. » 

Over te nemen tegen elk 
aanneembaar bod : char-
cuterie, zuivel en voedings
specialiteiten op grote 
baan van Antwerpse ag
glomeratie. Hoogste kre-
dietmogelijkheden worden 
verleend. Tel : (03) 375438 

L.A FLANDRE LIBERALE 

Spuwde zijn konservatieve gal 
uit tegen de kristen-demokraten 
in de CVP. Het zwaarst op de 
maag ligt hen toch « l'extremis-
me flamingant ». 

« De meerderheid van de CVP 
was tevi-eden over het einde van 
de staking. Behalve zijn marsje-
rende linkse vleugel d;e slechts 
droomt van sociale etterbuilen on
der het teken van een « volks
front » waarvan het « sociaal 
front » tegen de dokters een soort 
algemene herhaling was. Het is zo 
dat deze belangrijke minderheid 
van de kristen-dem.okraten de 
CVP verlamt, wat alles samenge
nomen toch nog beter te begrij
pen is dan de onderwerping van 
deze partij door het kleine groep
je van het fiamingantisch ekstre-
mi&me. » 

LE SOIR 
Marcel Thiry in Le Soir geeft 

bij het ZlV-konflikt als zijn me
ning dat alle belangrijke kwes
ties in dit land gehypotikeerd 
worden door de onopjjelostheid 
van het Vlaams-Waals jH-obleem. 

« Indien men in juli de voortij
dige geboorte van een slecht ge
vormde wet op de Ziekte Verzeke
ring heeft uitgelokt, dan is het 
omdat volgens de plannen van de 
meerderheid deze wet en de der
de wet Gilson tegelijkertijd moes
ten voorkomen voor het verlof. Zo 
komt men steeds terug naa r de 
oorsprong van al onze kwalen. De 
« Belgische kwestie » doorkruist 
alle problemen die zich stellen In 
België. Een s taa t waarvan de 
struktuur zelf gebrekkig is gewor
den, . hoe zou die recht kunnen 
marsjeren? » 

Thiry zegt dan ook tot besluit 
dat België moet aangepast wor
den aan de nieuwe rea'iteit door 
een aangepaste struktuur die van 
het federalisme. 

de niewve] 

Bewees ook in haa r tweede num
mer dat ze over een keur van me
dewerkers beschikt. Drs Maurits 
Goppieters schrijft in een hoofd
artikel <( Vrijheid en demokratie n 
hoe de Vlaamse Beweging in haar 

breedomvattende betekenis een 
element van gezondmaking wordt 
op alle terreinen in dit verouderde 
Belgisch staatje. 

« De Vlaamse Beweging — we
zenlijk een sociale, demokratische 
en vaderlandse beweging — ont
dekt in dit tijdgewricht nieuwe en 
ruimere perspectieven. Gelukkig 
maa r ook. 

Want voor de jongere is Bel
gië een beklemmende ruimte, niet 
omdat het een klein grondgebied 
heeft, maar omdat het door 
scheefgetrokken aanbouw bij 
Frankri jk zijn Europese zending 
in de Lage Landen niet vervult; 
omdat ieder menselijk vraagstuk 
van deze tijd — weze het stoffe
lijk of geestelijk — steeds opnieuw 
wordt vervormd en vervalst door 
Brusselse-centralistische en links-
rechtse kruideniersberekeningen. 
Denken wij aan onze positie in 
he t buitenlands beleid, a an de 
scheefgetrokken streekontwikke-
lingspolitlek, aan de verpolitiekte 
kultuurautonomie.. . 

En om aan da t verstikkend «Bel
gisch» perspektief te ontsnappen, 
dient de Jonge Vlaming meer dan 
ooit zich in te zetten voor heel-
Nederlandse kulturele integratie, 
voor een Benelux-politiek in Eu
ropa en voor een federaal Biu-o-
pa. » 

BURGER 
WELZIJN 

Dit vooraanstaand Brugs week
blad is ondertussen aangeland in 
de periode van de gissingen op 
het verkiezingsvlak. Het maak t 
hierbij beschouwingen over de mo
gelijkheid van een breed Vlaams 
Front bij de verkiezingen. 

« Het <j5 zo, dat in Vlaamse mid
dens momenteel de mogelijkheid 
van Vlaamse lijsten overwogen 
wordt, waarop laamse personali
teiten van diverse strekkingen sa
men zouden fungeren. Men ver
noemt verscheidene personaliteiten 
uit de kringen van de Vlaamse 
Volksbeweging en het Vlaams Ak-
tiekomitee zoals de h. Goppieters, 
Roossens, Verrept e.a. De VTJ zelf 
heeft reeds herhaaldelijk gepleit 
voor een breed vlaams front bij 
de a.s. verkiezingen en zou zelfs 
bereid zijn, haar organizatie ter 
beschikking te stellen en aan de 
verkiezingsdeelneming te verzaken 
onder eigen naam 

EJr zit daarin wel muziek, als 

BEZOEK OVERMAAS 
D E V O E R S T R E 

EN 
E K 

Vraag inlichtingen bij 

natuurschoon 
wandelingen 
bezienswaardigheden 
kampeerterreinen 

HOF DE VOER 
Kloosterstraat 84 
's Gravenvoeren 
telefoon : (04)79.62.00 

Een goede 

GAZONMAAIER 
vindt U bij 

Firma 

D E COCK L. 

Antwerpse stwg, 96-98, 
Kontich. Tel : 53121L 

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

men beseft, wat er tans voor de 
Vlaamse gemeenschap op he t spel 
s taa t : ofwel bevestigen we ons 
als gemeenschap in de hernieu
wing van he t belglsch staatsge-
bouw, met alle rechten, waarop 
we krachtens onze ontwikkeling 
aanspraak kunnen maken, ofwel 
wordt de Vlaamse gemeenschap 
gemlnorizeerd voor lange, lange 
tijd en wellicht onherroepelijk. 

We zijn nog maar in he t begin
stadium van deze evolutie, die 
echter naa r veler oordeel onver-
mijdelijker wordt, naa rma te men 
in Vlaanderen vaststelt, dat er 
van al die mooie beloften l.z. ge
lijke rechten en van de reeds ge-
stemde wetten in de praktijk zo 
weinig terecht komt. Veel h a n g t 
nochtans ook af van de houding 
der vlaamsgezinde troepen zelf. 
Van hen wordt in de naas te toe
komst de grootste handigheid ver
eist. Indien men de VU ervan kan 
overtuigen, da t niet de part i j doch 
de Vlaamse beweging van primor
diaal belang is dan zal then mis
schien ook sommigen in de 
Vlaamse CVP van deze rangorde 
ktmnen overtuigen. In belde par
tijen zijn diegenen, die de part i j 
belangrijker achten dan het volk 
zelf, nog veel te talrijk, om de ko
mende dingen m volle gemoeds
rust af t e wachten. Men beseft 
niet, wat er op he t spel s taa t en 
nochtans : meer dan ooit Is he t 
dringende noodzaak, da t de Vlaam
se openbare mening klaar en dui
delijk wordt gewaarschuwd. Het 
wordt hoog tijd, da t we van deze 
eeuwige hlpoteek verlost worden ». 

Wij durven he t Burgerweliijn 
er op wijzen dat het niet van de 
kan t van de Volksunie is da t er 
bezwaren bestaan. Reeds na Her-
toginnedal schreef voorzitter Van 
der Eist dat de Volksunie bereid 
was op te gaan in een breed 
Vlaams Front . 

DIETSLAND 
EUROPA 

Heeft in dit verband schrik da t 
sommige « Strebers o in de pai tij 
zouden dringen, in plaats van 
mensen die in de niet-partijpoU-
tiek hun strepen hebben verdiend, 

« Het gevaar is echter niet denk
beeldig dat niet deze mensen, doch 
wel anderen hun uur gekomen 
achten. Mensen die zich er angst-
valllg voor gehoed hebben a a n 
partijpolitiek te doen. Maar die 
thans de goede lentewind van do 
konjunktuur voelen en bij deze 
veelbelovende bries vlug het p>ar-
tljzeiltje willen bijsteken ter ver

wezenlijking van hun ambities. 
Het gevaar is evenmin denkbeel
dig da t deze zetelbegengen van
daag of morgen verschijnen met 
een <t Nou, hier zijn wij en wat 
hebben jullie. Volksuniemensen, 
ons wel te bieden? » Dergelijke 
zet«longeduldigen zijn er bij alle 
verkiezingen en des te meer als 
het goed gaat en men he t beloof
de land in he t verschiet acht. » 

Wij begrijpen de vrees van som
migen, maa r willen slechts herin
neren aan wat Dr Ballet schreef 
in de Volksunie vlak n a de ver
kiezingen van 61. Dat ook mensen 
die vroeger zelfs tegen de Volks
unie stonden moeten aangetrok
ken als Ze oprecht Vlaamsgezind 
waren s « Van hen scheidde ons 
niet een kwestie van principen, 
enkel een kwestie van taktiek en 
metode. Zij wilden betzelfde als 
wij voor Vlaanderen, maar zij bad
den niet he t geloof in de doelma
tigheid en de mogelijkheden van 
een Vlaamse par t i j ». Dit c i taat 
uit een artikel onder de titel 
(c Naar een breed Vlaams-natio
naal Front •> om a a n fe tonen da t 
deze idee reeds lang leeft in de 
Volksunieicringen. 

Standaard 
Manu Ruys met he t CVP-kom-

pleks heeft blijkbaar schrik voor 
zulk Vlaams politiek Front , h i j 
t racht reeds vooraf het begrip 
uit te hollen. 

« Wat is trouwens frontvorming? 
Voor Daels is de W B het echte 
Vlaamse front. Waimeer s t raks 
een aanta l Vlaamse radlkalen 
zich in een verruimde -Volksunie 
terugvinden, zullen ook zlJ van 
een eenheidsfront spreken. En 
zelfs de Vlaamse CVP mag van 
een Vlaams front gewagen, indien 
zij het tot een zelfstandig s ta
t u u t brengt en in haar rangen 
een brede groep van overtuigde 
vlaamsgezinden vermag te vere
nigen. De aktie mag niet worden 
gehandicapt door woordfetisjisme. 
Het komt erop aan dat ledereen, 
waar dan ook. naa r beste vermo
gen een steeds groter wordende 
Vlaamse autonomie bevordert. Do 
ene doen zulks via een drukklngs-
groep, de anderen in een par t i j . 
Vriendschap en goede trouw kun
nen daarbij , over de organlzaWes 
heen, een grote rol spelen en tot 
een ware frontvorming leiden. » 

Deze greep nit de nersknipseU 
toont da t ondanks het Sociaal 
Front er geen windstilte heerst op 
het Vlaams Front. 

Walter Luyten. 

(( LENTE IN WENEN» 
Het vierde grootse feest 
onder dit motte vindt plaats 
in ZAAL RETNAERT 
Kasteeldreef Lede 

Op zateredag 2 en zondag 3 mei 
Begin telkens te 20 uur. 
Zaruba-schrammeln met de 
Weense zangers Karl Jacoby 
en Rudi Mayer. 
De Vlaamse Klub Lede nodigt ü uit 

De meest precieze en 
volledige taalgrensinformatie 
vindt U in 

( (DE ZUIDNEDERLANDSE TAALGRENS 
IN HET BELGISCH PARLEMENT » 

128 blz. - 19 gedetailleerde kaarten. 
Prijs : 50 fr. 

Bestellen door storting 
op PCR. 5371.46 van P. Martens, Ledeberg 
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BEWEGINGSLEYEN 
ANTWERPEN 

DUFFEL 
Dank zij de talrijke huisbezoe

ken van de vrienden Alaers en 
Luyten zal te Duffel weldra kun
nen overgegaan worden van werk
groep naar statutaire afdeling. Een 
hele reeks leden en abonnenten 
•was de vrucht van een niet afla
tend werk. 

EKEREN 
Onze afdeling werkt. 

Vorige week werden over gans 
de gemeente 5.000 pamfletten huls 
aan huis bezorgd. 

Verleden zaterdag woonden een 
twaalftal van onze leden de prach
tige voordracht bij van Pater 
Brauns te Merksem. 

Zondag 11. waren onze mannen 
weer voltallig aanwezig (het aan
tal door onze afgevaardigde opge
geven op de arrondissementele 
vergadering te Antwerpen) op de 
kolportage te Deume, terwijl on
ze voorzitter en sekretaris te Eke-
ren zelf een belangrijke vergade
ring bijwoonden. 

En zo zal het onverpoosd en on
verstoord verder gaan. Langzaam 
maar zeker — en dit is reeds merk
baar — klimt onze afdeling naar 
de top. 

BORGERHOUT 
Langs deze weg dankt de Volks

unie afdeling Borgerhout aJle af
delingen, en in het bijzonder de 
V.M.O., die hebben meegewerkt 

Aanbevolen 
Huizen 

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

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

Plastic vloer en trapbedek-
kingen'Öeïiflè'f' -' TaltJlfföX 
en?. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18 Deurne - T. 36.13.12 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek 

goede spijzen vindt U In 
afspanning 

o D E K R O O N » 
O.L.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Pau l B E Q U E T 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v, groepen 
Elisabethl 105 T 632 70 

Genie t van de lekkere 
koffie « De Olifant > 
in bet Vlaams Huis 

a P E T E R B E N O I T » 

Frankri . iklei 8 Antwerpen 

Voor uw modern in te r i eur 

EURO-DOMl 
Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Zwitserse uurwerken 
bij m e e s t e r - u u r w e r k m a k e r 

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

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

Bouw-, veranderings-, 
herstellingswerken 

S E G E R S Adr iaan 
Steynstraat 187 

Hoboken - Tel. (03)37.43.81 

om de kolportage te Borgerhout 
In het kader van de Volksunie-
Week, tot een waar sukses te doen 
uitgroeien. 

Spijts de regen die als spelbre
ker optrad werden er op 2 uur 
tijds een 600-tal bladen verkocht. 
Een volgende maal doen we als 
het weer meewil meer en beter. 

HEIST-BEERZEL 
Meer dan 100 aanwezigen vul

den het ruime lokaal voor het fa
miliefeest van afdeling Heist-
Beerzel. Het waren glunderende 
bestuursleden die voor de aanval 
op de wafels het woord konden 
geven aan Wim Jorlssen voor de 
begroeting. Dan volgde het alle
maal in daverend tempo. De goo-
cheltoeren van Prof De Sobrie, de 
zang van de Beerzelse nachtega
len, de politieke parodie opgevoerd 
door de Volksuniejongeren, de ge
zelschapsspelen onder leiding van 
Jos Feyaerts. Iedereen prijs met 
de tombola, of ongeveer, daar had 
Frans Van Dessel met zijn mede
werkers voor gezorgd. 

Het was laat In de nacht als de 
laatste Beerzelse nachtegaal was 
uitgekweeld. 

KONINGSHOOIKT 

Dank zij de stipte uitvoering 
van een voorbereidende brleven-
kampanje is de afdeling Konings-
hooikt er in geslaagd door de on
verdroten huisbezoeken-werking 
van Wilfried Van Bouwel en Jos 
Goris op korte tijd zijn reeds tal
rijk abonnentengetal bijna te 
verdriedubbelen. Verhoudingsge
wijze troont Hooikt dan ook op de 
eerste plaats van onze afdelingen. 

MECHELEN 
Wij vragen alle kaderleden van 

het arrondissement zaterdag 23 
mei vrij te houden voor de haJf-
jaarlijkse kaderdag van het arr. 

Aanvang 14 uur 30. Bovenzaal: 
Gulden Huis Mechelen. Een be
vriend gemeenteraadslid geeft een 
uiteenzetting over de pratica der 
gemeenteverkiezingen, Organisa-

*'t?a-ïèchë"'t'ëfu'gélik en vooruitzich
ten (vooral de Volksunie-driedaag
se). Slotrede door Wim Jorlsssn. 

MERKSEM 
Pater Brauns-avond. 

Wij danken al onze leden en 
slmpatisanten omdat zij ditmaal 
gehoor hebben gegeven aan ons 
verzoek om bij deze uitzonderlijke 
gelegenheid tijdig aanwezig te 
zijn. Wanneer de klok van onze 
oude kerk acht uur sloeg, waren 
alle zitplaatsen van de zaal Tijl 
Ingenomen. 

Toen enkele minuten later, be
geleid door de voorzitter van Groe-
ninghe Fons Willekens en Leo 
Michielsen, voorzitter V.U., de emi
nente spreker onder luid gejuich 
zijn intrede deed, was er geen en
kel plaatsje meer in de zaal te be
machtigen. 

Drie uur lang hingen de luiste
raars aan de lippen van deze 
machtige redenaar. 

Wij danken de Vlaamse Kring 
Groeninghe omdat hij onze men
sen in de gelegenheid stelde Pa
ter Brauns te horen. Wij zijn over
tuigd, de tolk te zijn van de hon
derden luisteraars op deze avond, 
wanneer wij uit de grond van ons 
hart onze dank betuigen aan E.P. 
Brauns, die ons eens te meer over
tuigde dat wij met onze strijd 
niets meer doen dan wat onze 
kristelijke plicht iS. 

NIJLEN 
Het lange voorbereidende werk 

van de Vlaamse Kring Nijlen 
deed zijn avondfeest uitgroeien 
tot een groot sukses. Arr sekreta
ris Walter Luyten opende na een 
korte, begeesterende rede het 
feest dat in een steeds toenemend 
ritme zou voortduren tot in de 
heel vroege uurtjes De reuzetom
bola en een kernachtige begroeting 
door Wim Jorlssen waren de eni
ge ogenblikken van verpozing. 

BRABANT 

WANGE 
E3n kleine gemeente, doch in 

verhouding tot de bevo king heeft 
onze kolportageploeg nergens zo
veel n'immprs verkocht als hier. 

NEERHESPfcN 
In hoog tempo werd hier verle

den zondag een werftocht gehou
den. De verkoop ging vlot. Vele in-
woners kenden de V.U. nog niet 
wat normaal is in deze gemeente, 
maar daar zal binnen korte tijd 
verandering In gebracht worden. 

WALSBETS 
Onze werfploeg kwam hier zelfs 

bij Walen terecht, maar toch ging 
alles goed en onze ploeg behaalde 
een flink resultaat. 

WALSHOUTEM 
In deze gemeente werd de kol-

portageploeg bijzonder sympathiek 
ontvangen. Verschillende Inwoners 
hadden reeds vroeger kennis ge
maakt met de V.U. Afspraken 
werden gemaakt om een kontakt-
vergadering te beleggen. In amper 
een uur tijd verkochten we meer 
dan zeventig nummers. 

Kortom na de werftochten ge
durende de laatste weken In het 
kanton Landen, hebben we een 
zeer goede indruk opgedaan en 
mogen we hier kortelings de beste 
resultaten verwachten. 

L I M B U R G 

BERINGEN 
De afdeling Beringen vergaderde 

In het gewoon lokaal om een be
spreking te wijden aan de plaatse
lijke uitbouw en organisatie. 

Nogmaals werd aangedrongen 
Om de hernieuwing van de lld-
maatschapskaarten zo spoedig 
mogelijk in orde te brengen. 

De afdeling sprak ook de hoop 
uit dat de leden zo talrijk moge
lijk zouden deelnemen aan het 
prov. zangfeest te Waterschei-
Genk dat morgen namiddag plaats 
heeft. 

GENK 
Zopas werd hier een afdeling 

van de Vlaamse Ziekenkeis opge
richt. Inschrijvingen en inlichtin
gen op het adres : Wenmeekers 
René, Grotestraat 108, Genk. 

WATERSCHEI-GENK 

Traditiegetrouw verwachten we 
morgen zondag 26 april alle natio
nalisten op het provinciaal zang
feest in de zaal Familla om half 
drie te Waterschei - Genk (Hoe-
vezaw^el). 

De •gemeenschapszang wordt ge
leid door pater Guido Haazen, 
Mark Llebrecht, Armand Preud-
homme, Jan'RdUWètllSf' VSn'-ES-
ser, Jüli^an WUmots. Tijdens de 
adempauze brengt Kor Van der 
Goten luisterliedjes. 

Vier gemengde koren van Genk 
openen met een « in memoriam 
Gaston Feremans » dit zangfeest. 
Een koperensemble van de harmo
nie Sint Cecilia begeleidt de volks
zang. 

Toegangsprijs 21 F. Tekstboekje 
10 F. 

ZOEKERTJ 
Gevraagd 4 flinke meisjes of 

vrouwen om te werken volgens 
aanleg en bekwaamheid m alle 
takken van het bedrijf. Zich wen
den Wasserij Rap en Rein, Wal
burgstraat 17 St. Niklaas, tel, 
03-76.06.35. 

24 

Over te nemen bij Zuidstation 
te Brussel zeer goede handelszaak, 
boeken, dagbladen, tijdschriften, 
tabak en papierwaren. Fortuin ver. 
zekerd op korte tijd. Tel. 02.5937. 
88. 

25 

Vlaamse studenten sluit aan bij 
J.V.S.G. onpartijdig open voor ie
der, radikaal Vlaams. Inlichtingen 
Frankrijklei 8 Antwerpen Afde
lingen over gans het Vlaamse land. 

26 

Te koop voor groeperingen of 
partikulieren okkazie projektie-
filmtoestei Ampro 20, 16 mm klank 
tel. na 18 uur 03-527113. 

27 

Bouwgrond gezocht gemeenten 
Sint Martens Latem of Sint De
nijs Westrem Voorgevel 20-25 m. 
oppervlakte 800 tot 1200 m2. 
Schrijven kantoor blad. 

28 

Te koop : zeer goede werkmans
woning te Kruibeke-Waas. Prijs 
175.000 F. Schrijven R.V.O. blad 
dat doorgeeft, 

D.B. 

V.U.-LENTE-OFFENSIEF 
Tijdens de laatste week van mei zal door de Volksunie 

over gans Vlaanderen een propagandistisch lente-offensief 
worden gehouden. Nauwkeurige richtlijnen worden recht
streeks aan alle arrondissementen en afdelingen overge
maakt. 

Het Lente-offensief zal c m . omvatten : 

— een grootscheepse inspanning tijdens de laatste mei-
week om het abonnementenaantal met een ruk omhoo» 
te drijven : huisbezoeken over gans Vlaanderen, met 
een pracht van een prijs voor het beste arrondissement. 

— een reuze-kolportage in honderden steden en dorpen op 
zondag 31 mei. 

— autokaravanen gedurende het weekeinde van 30 en 31 
mei, ingelegd rekening houdend met de betoging te 
Overijse op 30 mei. 

— een jongerenvergadering In tientallen steden en ge
meenten. 

Het V.U.-Lente-offensief : grote algemene herhaling 
vooraleer de definitieve slag over enkele maanden begint. 

OOST-VLAANDEREN 

GENT 

De jffovinciale kaderdag op 18 
dz. werd zeer goed bijgewoond 
door de afgevaardigden van de 
vijf arrondissementen. 

Mr M. Stols en Mr. Verniers 
hielden een technische uiteenzet
ting over de gemeenteverkiezingen 
en het gemeentebestuur; T. van 
Overstraeten hield een pleidooi 
voor een hoog propaganda-nlveau 
en een degelijk programma bij de 
gemeenteverkiezli^en. 

Er werd een provinciaal koördl-
natie-komitee opgericht, dat een 
ontwerp van programma en kies-
platform zal uitwerken. 

In een degelijke slotrede han
delde Mr Van der Eist over tak-
tlek en ideologie. 

Voorzitter ir De Roo kon beslis
ten met een zeer bemoedigend 
overzicht van de V.U.-aktiviteiten 
in de provincie. 

WEST-VLAANDEREN 

KOKSIJDE-VEURNE 
Het sekretarlaat der afdeling is 

gevestigd bij dhr Roger Catrysse, 
Zeepannelaan 9 te Koksijde. Op 
dat adres, alsook bij dhr Jef De-
man, Noordduinen 14 te Koksijde, 
zijn alle inlichtingen verkrijgbaar 
over lidmaatschap, abonnementen, 
enz. 

Een algemene ledenvergadering 
zal eerstdaags belegd worden. 

Te Veume worden momenteel 
enkele adressen van sympatlzanten 
bezocht. We rekenen op een goed 
onthaal. 

De brosjures « Radikalisme In de 
Vlaamse Strijd » (E.P. Brauns) en 
« Kongresrede » (Mr Van der Eist) 
zijn te verkrijgen bij dhr R. Oa-
trysse. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brocbure . documen ta t i e 
en lijsten n a a r 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus. 11. Oelnze: 
of aaa r 
Postbus. 381. An twerpen ; 
of a a a r 
Postbus. 149, G e n t ; 
of a a a r -
Postbus. 231 Brussel L 
Het e r o o t ernst ig oor-
Spronkelijls Vlaams Hu-
weiillcswerli' van ver t roo-
weo en «FClslacen voor 
Iedereen 
De eniee BeroepslnsteJ* 
l ine voor buweli jksbe-
middel ine van ^ans onze 
Neder lands sp rekende 
t aa i s t r eek 
Daeell jks verscblUenda 
ver lovlncen 
St lp t« Kebeimboodlnir. 

GEBOORTE 
Op 14.3.63 werd In het gezla 

Roggeman, dat te Aalst bet 
Vlaams-nationaal l<&aal t Da 
Vriendschap » uitbaat, een twe* 
llng geboren. De beide (welvareiv 
de) dochtertjes werden Helke en 
Marijke gekerstend. Hartelijke g*» 
lukwensen aan gans het gezin. 

Christel en Koenraad melden 
ons met vreugde de geboorte yaa 
een zusje; het werd gekerstend 
onder de naam Machteld. Moeke 
en vake zijn dr. en Mevr. L. Ba«-
pJue - Verstrepen. 

De Volksimie afdeling Borget^ 
hout houdt eraan dit jonge gezltt 
langs deze weg haar oprechte g/^ 
lukwensen aan te bieden. 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 

te Leuven 

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

Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder Ingericht voor 
groepsreizen scholen enz.^ 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

DORTMUNDER 
Tliierbrauhof II 

Groenplaats 33 te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt ZZ Leuven 

Schoonste blerkeider 
van het land. 

Niet vergeten dat men In 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thlerbrau 
drinkt, met de 2 Hertjes. 

>5iMf^ 

^FpT^ 
Niet vergeten, weldra 

Dor t Thierbrauhof UI 

te Brussel 
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BEBCHEM 
, Het nieuwe bestuur te Berchem 
Ideld op donderdag 16 april zijn 
•erste kernvergadering. 

Het werd een vruchtbare bijeen
komst. De gemeente Berediem werd 
lerdeeld in twintig wijken, voor 
ledere Wijk is reeds een medewer-
feer gevotodea. 

Ook oaze vraag naar een lokaal-
Itouder moest niet lang op een 
tmtwoord wachten. Een geschikt 
persoon meldde zich reeds aan. Nu 
ipog op zoek naar een gepast lo-

WiJ hopen 0(* in de nabije toe
komst van wal te steken met een 
«fdelingsblad. Ook hiervoor wer
den reeds een paar geschikte per-
•onen gevonden. Eventuele mede
werkers Bijn nog altijd welkom. 

DETJBNE 
Opstellen van de lijst v«or de ge
meenteraadsverkiezing. 

Tijdens de ledenvergadering van 
Lmei 1964 zal de Ujst opgesteld wor-
[öen voor de gemeenteraadsverkie
zing. 

Leden die ach kandidaat wen-
Ben te stellen dienen dit te doen 
.Toor 24 mei 1964 op het sekreta-
rlaat : Hüven, Generaal Slinge-
neyerlaan 117, Deurne (C) (schrif
telijk). 
financiële mobilisatie. 

Tijdens de maanden mei en Ju-
a i 1964 zal onze afdeling een fi
nanciële mobilisatie voeren. Deze 
aktie moet ons de middelen ver-
sediaffen om de kiesstrijd tot een 
goed einde te brengen. 

Onze propagandisten staan 
klaar. Zij zijn bereid om avond 
na avond de baan op te gaan. Zij 
fwerken allen volledig kosteloos. 
Geef hen de middelen om een goe
de kiesstrijd te voeren. 
Famflettenaktle. 

Tijdens de week van 12 tot 18 
Bpril 1964 werden slechts 10.000 
pamfletten gebust. De 10.000 an
dere pamfletten werden gebust in 
de daaropvolgende week. Dit was 
*e wijten aan het laattijdig ont
vangen van de pamfletten. 

Medewerkers gevraagd. 
Wij hebben dringend nog een 

tiental medewerkers nodig voor : 
Pamflettenaktie (400 tot 600); 

kolportage (1 maal per maand ge
durende 2 uren); huisbezoeken 
Jlxaïn. 1 avond per week). 

Wij doen een oproep tot onze 
Hmpatisanten en in het bijzonder 
tot de jongeren. Help ons. Werk 
mee om van Deurne de grootste 
afdeling van Vlaanderen te ma
ken. 

Seis naar de Voerstreek. 
Tijdens de maand juni 1964 

richt de « Vlaams kring Deurne » 
een reis in naar de Voerstreek. De 
deelnemers kunnen hun naam op
geven tijdens de vergadering van 
mei e.k. of op het sekretariaat. 
Betoging te Overijse. 

Wie gaat er mee? De afdeling 
Deurne legt een bus in op 30 mei. 

Vüoi uw tees ien - o n t 
vangs ten en persoonli jk 
gebruik : Isca - Wijnen -
C h a m p a g n e . Honderd ten 
honderd voordeliger kwa
li teit verzekerd Vlaande-
rens bruisende sctiuimwijn 
( «Blauwvoet»). Kata logus 
op a a n v r a a g speciale kor
t ing aan V.ü MARCEL 
WEYNS - T r a n s v a a l s t r a a t 
44 - Berchem - Antwerpen . 
Telefoon 03/301478. 

De deelneirers zul'-n opgepikt 
worden m Ncord, Centrum en 
Zuid. 

WILKIJK 
Bestuursverkiezingen. 

Op maandag 13 april 1954 greep 
in de zaal « Harmonie » de twee
jaarlijkse bestuursverkiezing plaats 
in aanwezigheid van Dr H. Goe-
mans, arrondissement.svoorzitter. 

Toon van Overstraeten en Wal
ter Luyten, a's gelegenheidsspre-
kers op deze vergadering uitgeno
digd, zorgden voor de vere ste 
« stemming » door hun fel ge
kleurde toespraken. 

Üit acht kandidaten werden ze
ven bestuursleden verkozen, die de 
tunkties ondwling als volgt ver
deelden : voorzitter : Gommaar 
Cells; sekretaris : André De Beul; 
schatbewaarder : Jos Coenen; or-
ganjsatieleider : Gaston K.ols; 
propagandaleider ; Karel Luyckx; 
raadsleden ; Michel Jorens en 
Gerrit Thijsen. 

Tijdens een korte maar gespier
de toespraak onderstreepte voor
zitter Celis de noodzaak van een 
samenbundeling van a'le krachten 
voor de Vlaamse strijd, vooral met 
het oog op de komende gemeente
raadsverkiezingen waarbij de 
Volksunie m Wilrijk met een vol
ledige lijst zai opkomen. 

Het zal een harde strijd wor
den, ledere vorm van steun en 
hulp is dan ook uiterst welkom. 
Vergeet het niet : « Vele kleint
jes maken een groot »! 

Korteling zal het kiesfonds te-
r i ^ heropend worden. Leg dus nu 
reeds een centje opzij. 

Intussen zijn wij zo vrij een op
roep te doen voor net gratis ver
krijgen van volgende « materiële 
zaken » (zelfs « idealisten » kun
nen niet «onder) i i , , , ^.. 

Briefomslagen voor drukwerk; 
enkele oude maar nog bruikbare 
schrijfmachines (azerty), die door 
jonge handen vlijtig zullen betok-
keld worden; een mikro-installatie 
om te installeren op een personen
wagen. Het spreekt vanzelf dat 
onderdelen evenzeer welkom zijn 
(luidspreker, versterker, batterij, 
mikro enz.); een bandopnemer 
(mag desnoods lichtelijk defekt 
zijn; onze « specialisten » zullen 
hem wel weder opknappen); een 
polykopieermachientje met alcohol 
(een nog bruikbare stencil-machi
ne zouden wij als een « luxe » 
aanzien); leeuwenvlaggen (nieu
we en oude, grote en kleine) om 
te verhuren voor de bevlaggings-
aktie op l i |uli aanstaande. 

Wij bedelen niet « bij de poort» 
(de uitdrukking is van Willem El-
schot in het gedicht « Borms »), 
wij vragen wapens om « de poort» 
in te beuken 1 Wij schreeuwen om 
materiaal ten einde voor iedereen 
leesbaar en hoorbaar te verkondi
gen wat u denkt « dat ze zouden 
moeten zeggen »1 

Mannen van de daad melden 
zich bij G. Celis, Juul Moretus-
lei 310 te Wilrijk (tel. 38.42.81)1 

Huwelijk 
Bent U alleen ? Verlangt 
U spoedig verl. te zijn ? 
Schr. n. Postbus 4 Roesela-
re. Gr. inschrijving, ge
heimhouding verz. 
Korrespondentie Klub 
Studenten (innen) wilt U 
in briefkont. komen met 
vriend (in). Schr. n. Post
bus 4 Roeselare, gr. opn. 
in de lijsten. 

BRABANT 

BRUSSEL 
Sctaoo'aktie. 

Op de bijeenkomst van 9 april 
van de werkgroep Rijksgebied 
Brussel, werd voorai gewezen op 
het belang van het onderwijs in 
het Brusselse. 

De komende gemeenteverkiezin
gen, die ongetwijfeld de intrede 
in de Brusselse gemeentebesturen 
van vnje Vlaamse verkozenen zul
len meebrengen, mogen de aan
dacht van de afdelingsbesturen 
niet afhouden van de belangen,' 
die Toor onze kinderen op het spel 
staan. De afdelingen Schaarbeek 
en Sint-Joost hebben dan oók be

sloten hun werking voor de eerst
komende maanden toe te spitsen 
op een zo breed mogelijke voor
lichting van de Vlaamse ouders in 
hun gemeente. Bij het begin van 
het schooljaar 1964-65 moet kun
nen gezegd worden dat, dank zij 
onze werking, de toekomstkansen 
van nog meer Vlaamse kinderen 
beveiligd werden. 

Steun voor deze werking kan 
gestort worden op Prk 149.44 
Kredietbank, Rogierlaan 267, Brus
sel 3 (Vermelden : voor rekening 
10.149). 

JDILBEEK 

Wij doen een oproep tot alle 
V.ü.-bestuursleden uit de Brussel
se agglomeratie om aan onder
staand adres a le namen te be
zorgen van Dilbekpnaars die hun 
toevallig bekend zijn en die in 
aanmerking komen om eventueel 
te abonneren op ons blad Zij wor
den dan aan huis bezocht. 

Van VPjfmeersch, Orangerielaan 
4, Dilbeek. 

UKKEL - VORST - SINT-GILLIS 
Jaarlijkse Lentevaart van de Zuid-
Brusselse afdelingen. 

Alle leden en vrienden van de 
zuidrand van Brussel (en elders) 
worden uitgenodigd deel te ne
men aan de Jaarlijkse Lentevaart. 
Verleden jaar dooi 't Pajotten-
land; dit jaar op 10 mei naar 
Overmaas. Vertrek te kwart voor 
acht stipt aan « Jan PTT ». Hol
landstraat 8, Sint-Gillis of aan de 
uitgang Ponsnylaan van het 
Zuidstation 

Op (iet programma : kransneer-
leggmg op het graf van de Vlaam
se pionier voor Overmaas pastoor 
Veltmans; middagmaal (knapzak) 
in « Hof de Voer »; park en be
roemde kruisweg van MoresneK 
een wandeling in de natuur; proe
ven van lekkere Overmaas-cider, 
een specialiteit van de streek; de 
voornaamste bezienswaardighecjen.. 

Prijs 225 T pet 'persoon (of zelfs 
minder m geval van grote deelne
ming); voor kinderen 150 F. 

Inschriiven door naam en ver
schuldigd bedrag te laten gewor
den voor 4 mei aan de heer M. 
Vanthournout. Engelandstraat 420, 
Brussel 18. P.R 47 33.00. telefoon 
74.69.05. Wie zich pas de morgen 
van het vertrek aanbiedt kan al
leen mee voor zover er nog plaat
sen beschikbaar zijn. 

Alle V'amingen welkom I Wie 
verleden jaar meeging kent reeds 
de aangename sfeer op deze tra
ditionele Lentevaart! 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Kolportage Viane - Moerbeke -

Goeferdinge - Zarlardinge, prachti
ge uitslag : 192 verkochte nrs. Ook 
hier zullen de aanstaande verkie
zingen uitwijzen dat de streek van 
Geeraardsbergen een buitengewone 
sprong naar omhoog zal doen. 

Volgende zondag 26.4.64. wert-
tocht te Veizeke. Samenkomst lo
kaal « De Vr.endschap », Kerk-
str. Aalst te 8 uur 30. 

Het arrondissementbestuur 
Aalst vraagt de grootste aandacht 
van alle deelnemers aan vorige 
kolportages, opdat zij hun mede
werking zouden verlenen aan de 
grote arrondissementele kolporta
ge te Zottegem, op zondag 3.5.64. 

Deze kolportage gaat over Zot
tegem, Elene, Erwetegem en StnJ-
pen. Onze parlementaire manda
tarissen zullen er de leiding van 
nemen. Er wordt vast op 30 deel
nemers gerekend. 

DENDERLEEUW 
Kolportage. 

Zondag 26-4 vertrek op het dorp 
te 9 uur naar Veizeke. 
Bevlaggingsahtie. 

11 Juli nadert. Er ziin reeds 
leeuwenvlaggen beschikbaar. Wie 
er een wenst, geeft naam en adres 

WIL U GRATIS MEE 
NAAR TENERIFE ? 
De S p a a n s - V l a a m s e groep 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 ich t van 11 ,iuli ( V l a a n d r e n s hoog
d a g ) to t 25 .iuli a.s. een groepsre is in. n a a r de K a n a r i s c h e 
Ei landen , per vliegtuig heen en te rug , 14 dagen verblijf 
in hotels van 1ste ka tegor ie , voor 10.890 fr., al les i n b e 
grepen ! 

Aan al le kope r s van een a p p a r t e m e n t , villa of bungalow, 
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 II d a t he t toer i sme op f e n e r i f e r eusach t ige a f m e 
t i n g e n a a n n e e m t ?Da t ü er nu nog een a p p a r t e m e n t k u n t 
kopen voor 225.000 f r ? Dat de grond er op sommige 
p l aa t sen om de 2 j a a r in w a a r d e verdubbel t ? Dat wie in 
Tener i fe een villa bezit, op 4 ^ 5 j a a r zi.1n geld t e rug 
heeft , omwille van de hoge h u u r p r i l z e n ? 

Alle in l i ch t ingen over d i t s tukje pa rad i j s en wat we voor 
ü k u n n e n doen, worden ü g a a r n e vers t rek t door : 
TEN-BEL n.v., Burg Lippensple in 5 (Rond P u n t ) G e n t . 
Telefoon 09/23 4350 

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, 
Telefoon : 09/70.52.93 

Bo t t e l a re . 

Dr R. M E Ï S M A N . K a s t e e l s t r a a t 22. 
Telefoon : 09/75.14.85 

Melsen - Gavere . 

K R E D I E T - en FINANCIEVENNOOTSCHAP n.v., J a n v a n 
Ri jswi jcklaan 62, A n t w e r p e n . Telefoon : 37.54.38. 

Wensen in 
d iens t te n e m e n Spaanskennend..vrouweJli1ke.,b«%diet>4e,,,. 

^ op in het lokaal « De Klok » of 
wende zich rechtstreeks tot Wil-
fried De Metsenaere. 

Prijzen : van spotgoedkoop tot 
heel duur. 

EREMBODEGEM-CENTRUM 
Het Vlaams Aktiekomitee Erem-

bodegem-Centrum nodigt alle Vla
mingen uit op vrijdag 8 mei a.s. 
om 19 uur 30 in herberg « Tijl Ui-
^nsplegel », Brusselbaan 181, 
Erembodegem. 

Spreker : E.P. Brauns S.J. 
Onderwerp : « Vlaamse en So

ciale beweging onder Bijbelse be
lichting ». 

Inkom vrij. 
Het is een enige gelegenheid om 

deze radlkale spreker eens te ko
men beluisteren. 

We rekenen op een talrijke op
komst! 

WEST-VLAANDEREN 

lEPER-POPERINGE 
Heel zeker hebt u reeds een 

rondschrijven ontvangen van het 
arrondissementsbestuur waarin 
U om financiële steun verzocht 
wordt. Een deel van de aange-
sclireven personen heeft reeds ge
volg gegeven aan onze oproep, 
waarvoor wij hen onze beste dank 
betuigen. Vele anderen wachten 
misschien het bezoek af van onze 
propagandisten, doch dit is mis. 
Want deze mensen, die al de last 
op hun schouders moeten dragen, 
kunnen toch niet overal zijn. 

Daarom vragen wij ü : stort on
verwijld uw financiële steun op 
postcheckrekenlng nr 24.46.68 van 
André Cappelaere te Popennge. 

Wij zijn er van overtuigd dat u 
aan onze oproep gevoig zult geven 
en danken op voorhand. 

OOSTENDE-GISTEL 
Vrijdag 1 mei viert het A.V.V. 

Gewest Oostende-Gistel het feest 
van de arbeid, 's Avonds om 20 
uur spreekt Pater Brauns s.j. over 

Van 1 to t 10 mei a.s. : V.U.-week voor h e t a r r . Brugge . 
Alle he lpende h a n d e n zi jn welkom om deze V.U.-week 
t o t een sukses t e m a k e n . Meld ü bij de p laa tse l i jke af
de l ingen of c e n t r a a l bij : J . Roelof, Ve lds t r aa t 53; M. 
Vandemoor te l , De lap laces t r aa* 121, St K r u i s ; G. Van I n , 
P r e d i k h e r e n r e i 20, Brugge . 

r 

« Ontvoogdmg van de Vlaamse ar
beider » in cafe « Oostende-Do« 
ver », Torhoutsteenweg 32, O o -
tende, nabij « Klein Parijs ». 

Zoals aangekondigd in voor
gaand nummer vindt deze bijeen
komst plaats te Oostende en niet te 
Gistel. Al degenen uit Gistel en 
omstreken die wensen mee te rij
den naar Oostende, kunnen zicb 
wenden tot de plaatselijke verant
woordelijke J. Bultynck, Abdijstr. 
61. Gistei, alsook bij M. Zwaene-
poel, P. Bortierlaan 27. Gistel. Ge
lieve tijdig te verwittigen. 

POPERINGE 
V.O.S. - B.V.O.S. Afdeling Pope-
Tinge. 

Op zondag 26 apnl e.k. is er om 
19 uur 30 in ons lokaal « Het Bel-
fort » een algemene vergadering 
voor alle leden. Ook de vrouwen 
zijn zeer welkom, evenals de leden 
van de omUggende gemeenten. 

Op de dagorde staat : verkie
zing defmitief oestuur; allerlei me
dedelingen over stoffelijke belan
gen en dienstbetoon; belangrijke 
prijskaarting voor alle leden. Ook 
de vrouwen zijn van de partij. 

Als pnjzen wordt er 400 P gege
ven uit de plaatselijke kas. ver
meerdert met 10 P per ingeschre
ven lid. 

Voorwaarden zullen op voor
noemde avond bekend gemaakt 
worden. 

Breng nieuwe leden mee. 
Beste leden, wij verwachten u 

stellig op 26 april in « Het Bel
fort ». 

STADEN 

Dat de Volksimie-gedachte meer 
en meer doordrmgt biJ onze bevol
king werd nogmaals bewezen bij 
de laatste kolportagetocht. In wei
nig tijd werden er door de Roese-
laarse ploeg niet minder dan 85 
nummers aan de man gebracht. 
Dat hebben we voor aUes te dan
ken aan de kern hier ter plaatse 
die de propaganda voert van man 
tot man. Op het VI. Nat. Zang
feest zal onze gemeente goed veov 
tegenwoordigd zijn De brosjure 
van Pater Brauns wordt goed ver
kocht. 

HUWELUK 
Verleden zaterdag traden te 

Gentbrugge in het huwelijk Liev» 
De Witte met Jan Wouters, zoon 
van volksvert. dr Leo Woutert-, On
ze hartelükste gelukwensen aan 
het Jonge paar. 
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A N T W E R P E N 

ANTWEKFEN 
9 mei, O.H. Hemelvaartdag. 

Uitstap van « Onze Vrienden
kring » naar West-Vlaanderen. 

Vertrek : ? uur 15 loUaal Peter 
Benolt. Prankrljklei 8. Antw. 

13 uur 30 bezoek IJzertoren. 
15 UUT 30 Oost Vleteren ; korte 

hulde aan 't graf van J. Ijeuridan. 
16 uur 30 lokaal Het Sweert, Gro
te 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-
teoederlngsdag tussen allen, die 
deze offers nog waarderen. Deze 
zijn allen welkom. 

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

Namen kunnen ook opgegeven 
worden aan : 

E. Breugelmans, Heuvelstraat 
43, Boeohout. 

G. Storme, Verbovenlel S, Deup. 
pe. 

We hopen, dat OOK vele vrien
den van Oost- en West VI. ons te 
Dlksmulde, Oost Vleteren of leper 
zullen komen vervoegen. 

BEBCHEM 
Mededelingen. 

Alle belangstellenden die moei
lijkheden ondervinden met het 
Invullen van him aangifte voor de 
rechtstreekse belastmgen. kimnen 
sslch wenden tot het V.U.-seicret». 
rlaat. Grote Steenweg 165, te Ber-
chem. Alle dagen vanaf 19 uur 30 
(niet op zaterdag). 

De Volkstmieafd. Berchem zoekt 
lokaalhouder 

Liefhebber gelieven zich In ver
binding te stellen met de voorzit. 
töT, dhr. J. Huybers, Eikelstraat 2 
te Berchem. 

KONTICH 
Een speciaal verkiezlngsfonds 

werd opgericht ^oor de gemeente
verkiezingen. 

Financiële steun voor ons ver
kiezingsfonds per inschrijvingen 
bij bestuurs- en kernleden, ol per 
postcheck op nr 12738 van Krediet^ 
pank Kontich, vermelden Rek. Nr. 
718. 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

Ressortmatrassen 
(Brevet - 529768) 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

SPECIAAL 
BREVET 

.STAK' 
T E ZELE ( O . - V L . ) 

Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel. (052) 44641 en UMZ 

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

Onze organisatielelder start met 
een propagandaploeg met het oog 
op de aanstaande gemeenteverkie
zing. 

Iedereen die zijn diensten wil 
aanbieden is welkom. Wij rekenen 
op UI 

MECHELEN 

Op zaterdag 25 april 1964 te 20 
uur vmdt in de Stadsschouwburg 
te Mechelen de kreatie plaats van 
het toneelsuk « De Hypnotiseur » 
van de gekende Vlaams-nationaJe 
toneelschrijver Dries Bogaert. 

Het stuk staat onder de regie 
van Willy Van der Meulen, 

Warm aanbevolen. 

MERKSEItl 

Kernvergadering. 
Op woensdag 29 april, fe 20 uur 

in ons lokaal Tyl, Bredabaan 298, 
zeer belangrijke kemvergadermg, 
waarop wij al onze leden verwach
ten die zich Interresseren aan de 
innerlijke werking van onze afde
ling en aan de toebereidselen van 
de aanstaande gemeenteverkiezin
gen. 

B R A B A N T 

tEÜVEN 
Op dmsdag 28 april 1964 komt 

onze voorzitter Mr. Frans Van der 
Eüst volgende kernpunten belich
ten : 1) aktuele Vlaamse proble
men; 2) grondwetsherzienmg; 3) 
verkiezmgen; gemeenteraadsver-
klezmgen en parlementsverme-
zing; 4) vorming Vlaams Front. 

Ongetwijfeld een reeks indruk
wekkende onderwerpen, waarvan 
vooral de Konkrete feiten in ver
band met de trontvorming de aan
dacht zullen trekken. 

Deze avond wordt door de 
Vlaams Federale Studenten inge
richt In lokaal « CJrlstal », Parijs-
straat 12 Leuven op 30-4-1964 en 
begint stipt te 20 uur. 

Leuvenaars en studenten harte
lijk ultgenodlEdl 

K A P I T A L E N 

üw geld bUJft 
dagelijks beschikbaar. 
• 
OFBBËNGST 6% 

Om bet even welke som. 

Schr. kan. bl.. onder U.VJBL 

SCHAARBEEK 

Voor een zaal, gevuld met een 
dankbaar glunderend publiek, zijn 
de gekende humorist Jef Burm 
en de puike toondichter-pianist 
Jef Vanden Berg opgetreden op 
zaterdag 11 april. Voor de derde 
maal werd de verkiezmgsoverwm-
nlng van maart 1961 gevierd en 
werden alle zorgen vergeten. 

Na dit bad van de goede luün 
en de kwaliteitshumor begint de 
definitieve aanloop naar ean twee
de overdonderraide overwinning. 

TEBVUBEN 
Door de Kring Vlaams Gezel-

schapsieven Tervuren, wordt op 9 
mei a.s. het gaiabal der randge
meenten gegeven in de zaal Ma-
rik. Hoomzeelstraat 63, te Tervu
ren. 

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

Steim onze aktie In deze be
dreigde gemeente, en bezorg uzelf 
een prettige avond m een gezelli
ge atmosfeer. 

Toegang : 50 F. Eerste dans te 
21 uur. ^ 

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

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

AALST 

Het arrondissement bestuur 
Aalst doet een oproep tot alle 
Volksunie simpatiianten om de 
arrondissementele kas te helpen 
spijzen. 

Voor al 
uw wijnen en likeuren : 

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

Wij moeten flnantieel gereed 
zijn om de zware last van de aan
staande verkiezmgen te kunnen 
torsen. 

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

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 
geldoller waard is. 

Laat ons zeker de loef niet af
steken dooi de Kommunlsten die 
in de maand februari 12.000 F op
haalden In de Denderstreek I 

Wij moeten zekei tot betere uit
slagen in staat zijn. als wij we
ten dat de V U 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. l i l . Aalst. 

Werl-programma. 
Verder programma tot einde mei 

1964 ' 
26.4 Veizeke. 
3.5 Zottegem, Elene, Erwetegem, 

Strijpen. 
10.3 Brpe. 
24.5 Groenberge, Leeuwergem. 
31.5 Denderleeuw. 
Samenkomst lokaal « De Vriend

schap », Kerkstr.. Aalst. 8 uur 30, 

De Backer • Herdenking. 
De ( Priester Daensvrlenden » 

nemen deel aan de herdenking 
van advokaat Alois De Backer te 
Denderhoutem op zondag 24 mei. 
Br vertrekt een autobus te 8 uwr 
30 aan lokaal « De Llzer » Vlaan-
derenstraat. Nog enkele plaatsen 
zijn vrij Prijs 20 F. Inschrijvin
gen aldaar en MJ Ben. De Coek, 
Bapenstraat 27, Aalst. 

DENDERHOUTEM 
Zondag 24 mei : herdenking van 

het 60-jarig afsterven van advo
kaat Alois De Backer, volksverte
genwoordiger der Daensisten 

We vergaderen bij de heer Hec
tor Beeckman, Terlinden 11, te 9 
utur, om ons in groep naar de kerk 
te begeven waar een H. Mis met 
offer zal opgedragen worden te 9 
uur 30. Nadien optocht naar het 
kerkhof, alwaar bloemenhulde ge
volgd van een paar spreekbeur
ten. 

De « Prlestf Daensvrlenden » 
uit Moeskroen zullen de plechtig
heid opluisteren. 

DENDERLEEUW 
Zaterdag 11 april was de afde

ling Denderleeuw in feest. 
Tot in de kleine uurtjes werd er 

gedanst op de tonen van het al
oude orgel. 

Hier volgt de uitslag van de 
tombola. 

Winnen een vaas de nrs 11 en 
33. 

Een fles porto nrs 197 en 249. 
Een lampekap nrs 105 en 198. 
Een f>aar schoenen nr 233. 
Een reproduktie nr 97. 
Een buste van Hugo Verriest 

nr 1. 
Een leeuwesohild nr 52. 
Prijzen af te halen tot 10 mei 

in het Palingshïils, 

GENT . 
Kolportages. 

Onze volgende tocht gaat naar 
Zwijnaarde en de Zwijnaarde
steenweg op zondag 10.51964. Wij 
verzamelen zoals gewoonlijk op 9 
uur aan het Vlaams Huls « Roe
land ». 

14.6.64 : kolportage Ia St. 
Amandsberg 

5.7.64 : kolportage te Merelbeko. 

Ook ü kunt lid worden van de 
grootste bnefwisselingsdub van 
België, alle leeft, talen, verzam. 
hobbies. Schr. PubU Public re
lations Ardaen Pierre. Amster-
damstr 55, Oostende. 

Sociaal hulpbetoon. 
Het Vlaams Sociaal Hulpbe

toon richt voor het eerste haar 
lentebal in op zaterdag 25 a^ril 
1964 in het Bierhuis Rome te 
Gent. Dit bal wordt ingericht ten 
voordele van de noodlijdende Vla
mingen. 

Warm aanbevolenl Eerste dans
pasjes om 20 uur. 

Oproep. 
Wij doen een dringende oproep 

tot alle simpatlsanten om in het 
licht van de komende verkiezin
gen, op een daadwerkelijke ma
nier aan de mtbouw van de 
Vlaams Nationale gedachte, in het 
kader van de V.U., mede te hel
pen. Iedereen vmdt zeker iets 
naar zijn gadmg en wij verzeke
ren dat ee werk genoeg op komst 
is. Men melde gich bij de voor
zitter : G. Dekeyser, Onderbergen 
57, te Gent, of blJ een van onze 
propagandisten. 
Gemeenteverkiezingen. 

Iedereen kan zijn steentje bij
dragen tot de tfitbouw en door
braak van de V.U. op gemeente
lijk vlak te Gent. De kiescampa
gne aal zeker een felle financiële 
inspanning vergen. Daarom zijn er 

PAS VAN DE PERS: 
De bros jure « Zo sprak Pater Brauns : Radikalisme in de 
Vlaamse strijd » 
Bestel ze door storting van 20 fr, op postrek. 604424 van 
V Devreese, Ijzerlaan 83 D iksmuide of zendt een bankje 
van 20 fr onder omslag naar dit adres (Bestellingen van 
min. 10 eks. ; 20 t.h. korting). 

Ook U kunt snel httwen, 
treedt toe tot het gespeciali
seerd huwelijkswerk met lijs
ten, schr. Publiciteit Ardaen 

Pierre, afd. H., Amsterdamstr. 
55, Oostende. 

steunbons te koop in viei Vlaams* 
lokalen, teneinde onze kas te splJK 
zen voor de grote slag. 

ST NIKLAAS 
Op zondag 26 dz. te l i uur zal 

in de Hoofdkerk een plechtige 3 . 
Mis worden opgedragen vo©r wil
len dr. August Borms en echtg^ 
note. 

WAASLAND 
Brochure E3. 

Het Waas and heeft op 21 maart 
jl. een brochure van de pers g». 
haald, die ons de geschiedenle 
vertelt van de E3 en de oeverva»-
bmding. Verkoopprijs 10 P. 

Alle afdelingen uit de verscha
lende arrondissementen kimnea 
aan deze verkoop meedoen. \ 

Inlichtingen of bestellmfen b^ 
dhr. Leo Verbeke (tel. 03-76391», 
of bij Mr. Jan Verniers (tel. 0 ^ 
762788). 

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

BRUGGE 
Werkgroep voor de gemeente 
raadsverkiezingen. 

Wanneer deze regelen verschij
nen is voor de stad Brugge-Zea-
brugge reeds de werkgroep voor óa 
gemeenteraadsverkiezingen ge-
start. Het is de hoop van velen 
dat deze werkgroep minstens ala 
reaultaat moge hebben dat er in 
de Brugse gemeenteraad eindo-
lijk eens klare oppositie-taal 
wordt gesproken. Het is Immen 
hoogtijd dat er eens een boekfr 
wordt opengedaan over d« « r e 
publiek van kameraden » die he( 
Brugse gemeentebestuur is 0»< 
worden. 

DIKSMUIDE 
Werftochten. 

Zondag 26 april : Diksmvide. 

CtASEBt M MdMWMMt 
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OOSTENDE 
Vrijdag 1 mei viert het A.V.1^ 

gewest Oostende - Gistel het feei* 
van de arbeid. Om 20 uur spreekt 
E.P. Brauns S.J. m café « In den 
Autobus », Koiaerdstraat (ingang 
Snaaskerkestraat) over c Ont
voogding van de Vlaamae a r b ^ 
ders ». Iedereen M welkom. 

TORHOUT 
De arr. V.O.-week van 1 tot 10 

mei as . heeft speciaal de propa
ganda m het kanton Torhout be
oogd. Medewerkers kunnen zidi 
melden bij de kantonale gev<A> 
machtigde, Veldstr. 53, Asaebroek. 

Olt prachtig leeuweQ-
schlld wordt u thuisbe-
steld door onze diensten 
mdien u 325 P stort op 
postrekening 1476.97 van 
de V.D. te Brussel Se-
kretarlaat : M. Lemon-
nleriaao 83. 

O kunt ook betalen als 
volgt : bij aflevering 
125 P -t- 2 maandeUjkse 
stortingen van elk 100 V. 

Afmetingen : 40 X "^ 
om. vervaardigd uit 

duurzame grondstof (Oe-
raflx). 
Belegd met bladgoudl 
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DE NIEUWE 

GENEESKUNDE 

T IJFTIG jaren terug beheerste 
elke geneesheer omzeggens de volheid van het 
geneeskundig beroep en ook de toen vereiste ge
neeskundige uitrusting lag praktisch in het be
reik van ieder geneesheer afzonderlijk en per
soonlijk. 

Dat is thans niet meer het geval. De uitoefe
ning van de geneeskunde is veel meer aange-
V7ezen op ploegverband, op een samenwerking 
van velerlei takken en diciplines, op behulp 
van apparaturen die niet meer alle tegelijk door 
één geneesheer zelf zijn te bedienen en op me
dewerking van een ganse reeks paramedikale 
beroepen. 

Een gelijkaardige socialisatie voltrekt zich 
ook op het vlak van de kostendekking van de 
geneeskundige zorgen. 

f OOR vijftig jaar was het zó 
dat vele dokters, althans in onze plattelands
gemeenten en kleine steden, de behoeftige pa
tiënten quasi voor niets verzorgden en in ruil 
een ruimer ereloon konden vragen van de meer 
begoede klasse die daarmede instemde daar zij 
ervan bewust was een bevoorrechte sociale po
sitie in te nemen en ook zekere dienstbaarheden 
daarvan aanvaardde. 

Meer en meer echter zijn de arbeiders zelf 
met de steun der overheid verenigingen van on
derlinge bijstand gaan oprichten om het hoofd 
te bieden aan het risico van ziekte en werkuit-
schakeling. 

Pas onder de oorlog en voorgoed in 1945 wer
den de weddetrekkenden verplicht tot aanslui
ting bij zgn. onderlinge ziekenkassen of mu
tualiteiten. 

Het beroep op de geneesheer werd sindsdien 
vermenigvuldigd en ook de financiële inkomsten 
van het geneesherenberoep werden door de ver
plichte verzekering zeer sterk gediend, zonder 
dat hierbij voor de geneesheer een systematische 
tegenprestatie bestond tenzij in sommige ge
westen waar vrije conventies werden aangegaan. 

D IT alles voert ons zowel in de 
verstrekking van geneeskundige zorgen als in 
de onkostendekking tot een onvermijdelijke 
vorm van groeiende socialisatie die door de pau
selijke encycliek «Mater et Magis.tra» wordt 
aangeprezen in het belang zelf van een volledi
ge ontplooiing van de menselijke persoon In 
gemeenschap. Ook de geneeskundige zorgen 
worden daarin uitdrukkelijk vermeld. 

Anderzijds blijft het een feit dat de ziekte 
voor vele gezinnen een onberekenbare financi
ële beproeving uitmaakt die tot dusver nimmer 
voldoende werd gedekt en soms jaren blijft 
drukken op bepaalde gezinnen of hen van een 

aangepaste zorg uitsluit. Alleen een stelsel van 
verregaande sociale solidariteit kan daarin af
doende verhelpen. Verschillende stelsels dienen 
zich aan ; 
1) de etatisatie of nationale gezondheidsdienst 

(Engeland) 
2) de abonnementsgeneeskunde (Nederland en 

Duitsland) op basis van een ingeschreven 
aantal patiënten 

3) de geconventioneerde geneeskunde (Frank
rijk en België) op basis van de geleverde 
prestaties die echter terwiUe van een af
doende verzekering aan een zekere tarificatie 
dienen onderworpen 

B< (ELGIE heeft in de lijn van 
zijn traditie geopteerd voor de verplichte ver
zekering door tussenkomst van mutualistische 
organismen en met vergoeding per prestatie. 
Van alle stelsels is dit het meest liberale, daar 
het vrije autonome verzekeringskassen inscha
kelt, in plaats van direkt op een staatsdienst 
beroep te doen. Ook de encycliek «Mater et 
Magistra » geeft de voorkeur aan sociaalrechte-
lijke organisatievorm boven etatisatie, waaraan 
uiteraard vele gevaren verbonden zijn. 

Indien het stelsel van de verzekering echter 
afdoende wil zijn, moeten de verzekerden en de 
mutualiteiten op een vastgestelde tarificatie 
kunnen rekenen. 

door TfCt.VcCo^tUcé 

Reeds in het raam van de vorige wet waren 
trouwens in verschillende gewesten plaatselijke 
conventies afgesloten tussen vertegenwoordigers 
van geneesheren en mutualiteiten. Het is dat 
stelsel dat men thans wil uitbreiden en alge
meen toegankelijk stellen. De wet spekuleert er 
op dat per streek minstens 60 % der geneeshe
ren zullen conventioneren voor vaste tarieven, 
voldoende om de vrije keuze te waarborgen. 
Zoniet kan de overheid zelf de tarieven bepa
len. Er dient hier gewezen op het feit dat art. 52 
van de eenheidswet, gestemd door de C.VP.-li-
berale coalitie, aan de regering .tpeiaaj maxi-
ihum-erelÖnen in te voeren. 

D> 'E dokters die niet conventio
neren dienen een ontvangstbewijs met het ge
storte bedrag van het ereloon af te leveren. De 
terugbetaling is voor de patiënten van deze ge
neesheren 25 % minder dan voor die van de 
geconventioneerde dokters. (Er is een over
gangsformule voor één jaar). Het is de bedoe
ling, daarbij een redelijke compensatie te ver
strekken ten gunste van die dokters, die zich 
naar vaste tarieven schikken en loyaal met de 
ziekteverzekering medewerken. 

Men kan deze of gene modaliteiten van de 
ziekteverzekering betwisten, doch het stelsel 
zelf van een afdoende verzekering is in de hui
dige sociale ontwikkeling volkomen verantwoord 
en wenselijk en zelfs In één of andere vorm on
ontwijkbaar. 

Indien de oppositie van de syndikale kamers 
beoogt, de sociale ziekteverzekering zelf in het 
gedrang te brengen, is dat de meest direkte weg 
om tot de nationalisatie of etatisatie over te 
schakelen die men voorwendt te bevechten. 
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ijOWEL voor de geneesheer als 
voor de patiënt en voor de vrije sociale genees
kunde is het beter met de ziekenkassen en hun 
intermutualistiscne afgevaardigden te conven
tioneren dan te riskeren rechtstreeks met de 
staat te doen te hebben. De mutualiteiten zelf 
echter moeten ook hunnerzijds aan een strikt 
sociaalrechtelij k statuut worden onderworpen 
met uitschakeling van allerlei discriminatoire 
voordelen en willekeurige bestedingen die van 
hen partijpolitieke melkkoeien en propaganda
machines maken. 

Het is anderzijds volkomen normaal dat de 
dokters wijzen op de misbruiken op mutualis-
tisch gebied, dat zij de grondbeginselen van hun 
hoogstaand beroep willen hooghouden en ook 
een geldelijke standing en aanzien opeisen die 
overeenstemmen met de van hen gevraagde 
toewijding. Maar zij mogen een afdoende verze
kering zelf niet in de weg staan, In de huidige 
omstandigheden kan er ook geen sprake zijn 
van nieuwe geldelijke bijdragen der verzeker
den. 

D< FE Volksunie heeft zich sedert 
1958 reeds bij herhaling op verschillende kon-
gressen, waarbij ik de eer had als referaathou
der op te treden, uitgesproken voor een veral
gemeende kosteloze geneeskunde voor allen, met 
behoud van vrije keuze van geneesheer, verpl^-
gingsinstelling en mutualiteit, en vanzelfspre
kend ook met maximum beveiliging van het 
beroepsgeheim en de vrijheid van terapeutische 
behandeling door de geneesheer. 

De onkosten voor ziekenzorg zijn duidelijk te 
onderscheiden van de andere sociale voordelen, 
omdat zij volledig geproportioneerd zijn aan 
noodzakelijk te verrichten uitgaven nadat ze 
zijn verricht en met als bestemming : het 
hoogste primair goed te verzekeren nl. de ge
zondheid. 

Waar de besteding van andere sociale tege
moetkomingen wordt overgelaten aan de recht
hebbende zelf, staan we bij de ziekteverzekering 
voor een strikte correlatie van tegemoetko
ming geproportioneerd aan onmiddellijk nood-
èakèïïjkë^ uitgaven. 

Oi fMWILLE van dezelfde corre
latie dient de ziekteverzekering ook losgemaakt 
te worden uit de sociale voorzorg en overgehe
veld naar het departement van volksgezondheid 
waar zij rechtstreeks bij aansluit. Dit natuur
lijk met behoud van het onderscheid tussen or
ganisatie der geneeskunde en verpleging ener
zijds en het stelsel van sociale telastenemlng 
door de verzekering en andere tegemoetkomin
gen anderzijds. Tot daar onze kongressen. 

Wij zijn dus akkoord met het beginsel en de 
grote lijnen van de wet. Doch het laatste woord 
is daaromtrent nog niet gesproken. En het is 
bijna zeker dat men op die •'aken zeer spoedig 
nog zal dienen terug te komen voor een betere 
organisatie en coördinatie van het stelsel van 
geneeszorg en ziekteverzekering. Maar een meer 
afdoende verzekering betekent in elk geval een 
stap in de richting van een volledig kosteloze 
geneeskunde. 
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