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VOLKSVERGADER^HG 
Zoals gebriiikeliik, wordt ook dit jaar up do 

voormiddag van hef Zangfeest, zondag 24 mei, 
te 10 uur 30 de grote volks\ergadenng van do 
Volksunie gelu)uden. Deze meeting die in liet 
teken staat van de grondwetsherziening en do 
parlenients- en gemeenteraadsverkiezingen, 
Mndt plaats in de zaal « Majestic •», Carnot-
straat (M). Ant^^e^pen. Wi) vragen onze propa
gandisten onmiddellijk de nodige schikkinsen 
te treffen voor het inleggen van bussen en 

^,^v,vT>^,r,P^^p R| . AMF OAGBIADVERKOPERS autokaravanen. De volksvergadering moet dit 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ , ^ _ ^ _ _ _ _ _ ^ jaar massaler zijn dan ooit te \oren • 

W E E R ZIJN G I S T E R E N D O O R 

O N Z E S T E D E N D E 1-MEI-STOE-

T E N G E T R O K K E N , V O O R B I J 

A A N D E T R I B U N E S V A N W A A R 

O P ZIJ G E S C H O U W D W E R D E N 

D O O R D E V O O R M A N N E N V A N 

H E T B E L G I S C H S O C I A L I S M E . 

Weer hebben wijzelf op de stoep 
gestaem, onder de indruk van het 
woud van rode vlaggen aan de kop 
van de stoet. Met een tikje spijt 
omdat daar een vreemde en toch 
zo vertrouwde massa voorbijtrok 
waartoe wijzelf niet kunnen beho
ren en wier verlangens en aspira
ties ons toch zo vertrouwd zijn, 
omdat wij wortelen in de Vlaamse 
Beweging die in essentie volks en 
sociaal is Met een tikje he imwee 
o m de historische herinnering naar 
de tijd dat het rood van deze vlag
gen de vlam scheen te zijn die al
le ongerechtigheden uit een ego
ïstische maatschappij beloofde te 
schroeien. Met een tikje ironie om
wille van hel kontrast tussen het 
verouderd revolutionair ritueel en 
de gezapige aanblik van opgetrom
melde en ietwat verveelde zondag
mensen. Met een brede glimlach 
omwille van de altijd nog even 
mooie Internationale, die gezongen 
wordt zo'n beetje als de Braban-
9onne : met weinig woorden en 
met veel la-la-la om de kapingen 
van het geheugen te overbruggen. 

Het Belgisch socialisme heeft dat 
allemaal ook al zo lang achter de 
rug, de damnés de la terre en de for-
Qats de la faim. Gelukkig maar, en 
daarin ligt trouwens zijn historische 
verdienste : dat het er voor gezorgd 
heeft dat de tekst die om en nabij de 
eeuwwisseling nog akelig-reeël was, 
vandaag aandoet als een anakronis-
me. 

Niet alleen de tekst echter, niet 
alleen het ritueel : veel méér dan dat 
doet vandaag in het Belgisch socia
lisme werkelijk anakronistisch aan. 
Het is geen toeval dat ook dit jaar 
de 1 mei-stoeten vooral optochten 
van gepensioneerden waren. De 
B,SP, wier historische verdiensten 
door geen enkel 2innig mens nog 
worden aangevochten, heeft geen 
boodschap meer voor de mensen van 
vandaag, voor de jongeren die opge
groeid zijn in een pluralistische 
maatschappij waarin demokratie 
vanzelfsprekend is. 

De E S P . betaalt vandaag het ge
lag van een dubbe e tekortkoming : 
de tekortkoming van het materialis
tisch koncept en de tekortkoming 
van een orgamzatie die steeds meer 
gaan offeren is op de altaren van de 
macht. Om net lapidair te zeggen : 
na het biefstukkensrcialisme znn de 
biefstukken gekomen en met de bief
stukken de verzadiging. Is verzadigd-
zijn en herkauwen dan het allerlaat
ste stadium en het definitief kn te-
rium van de menselijke zaligheid? 

Althans ontwaart de B S P . sinds 
lang geen andere stadia en Jsritena 
meer en doet ze dag aan dag een 
veelvuldiger beroep op de historische 
refleks van haar oud en de herkau
wende dankbaarheid van haar — be
perkt — iong kieskliënteel. Voor het 
stemhokje "olstaat dat vooralsnog; 
maar of het volstaat om de rode vlag
gen in de mei-optochten terug de 
rosse gloed van het zuiverend vuur 
te geven? En of een nieuwe maat
schappij gebouwd wordt op de pa
pieren fundamenten van honderd
duizend lidmaatschapskaarten die 
aangeschaft werden niet omwi'le van 
de idee, maar omwille van de benoe- ,* 
ming en het plaatsje'^ En of de we
reld van morgen kan gedacht en ge
droomd worden door nersens die al 
te zeer in beslag zijn genomen door 
de voorzichtige berekening om toch 
niets te verliezen van wat aan krui
mels zo ijverig bijeengespaard werd 
aan de tafel van de macht? 

Veel klinkt anakronistisch bij de 
B.S.P Broederschap onder de arbei
ders over alle grenzen heen ! Maar 
w^t met een Waais socialisme dat de 
idee van de broederschap nog niet 
eens over de taalgrens heett kunnen 

•tillen en dat zich geschaard heeft 
aan de kant van de sterken, aan de 
zijde van de kapitalistische uitbuiting 
van de Vlaamse arbeider ? Gelijk 
loon voor gelijk werk ! Maar w^t met 
de kleine man in Vlaanderen, ook de 
kleine boer en middenstander, de ar

beider in de laagbetalende en kon-
junktuurgevoelige Vlaamse oedrij-
ven ? Acht uur werk oer dag '. Maar 
wat met de tweehonderdduizend 
Vlaamse arbeiders en bedienden die 
pendelen en voor wie de achturige 
werkdag vaak een bespotting is ? 

Vragen waarop de B S.P, af en toe 
een antwoord geeft. Zoals op het 
A..B V V -kongres einde 1962, waar 
Louis Major bekende dat hijzelf en 
zijn partijgenoot Spinoy niets onver
let lieten om Vlaamse bedrijven over 
te schakelen naar Wallonië Want in 
Wallonië dgt de macht van de B.S P. 
en de macht wil blind en gehoor
zaam gediend worden. 

Steeds meer mensen gaan inzien 
dat de droom van sociale rech.vaar
digheid en gelijkberechtiging niet te 
verwezenlijken is binnen een partij, 
wier leiding verwerd tot een kaste 
van welgedane bourgeois en beroeps
profiteurs. 

Steeds meer mensen gaan inzien 
dat (fa maatschappij van morgen 
onmogeliik kan groeien uU de onver-
tee 'de resten van een oppervlakkig 
post-marxis-ne dat klakkeloos het 
verouderd antiklerikalisme, de af
tandse klassenteorie hanteert 

Steeds meer mensen vinden de wea 
naar een diener inzicht in de nood-
zakehjke vernieuwing van de maat
schappij : so idariteit van de gehele 
gemeenschap, hervormingen die de 
vermolmde politieke, sociale en eko-
noEiische strukturen doorkruisen, 

volkse samenhorigheid en besef van 
de geestelijke waarden die m de na
tionale eigenheid vervat zijn, eerbied 
daardoor ook voor de eigenheid van 
i.ndere volkeren. 

Steeds meer mensen vinden de weg 
naar het volksnationalisme dat de 
rode hunker naar een oetere wereld 
niet verloochent, maar aanvu t tot 
een zinvolle sinteze : de vrije mens 
n de binding der sremeenschap. 

Toon van Overstraeten 

DEZE WEEK 
brengen wij een nabeschouwing bij de 
Landbouw Studiedag te St Niklaas (blz. 
3), terwijl de besluiten van deze Studie
dag volgen op blz. 7. Eveneens op blz. 3 
ons kommentaar bij een beslissing van 
de Deutschlandfunk. üio Genes (blz. 4) 
is even gaan neuzen op de Doekenten
toonstelling te Namen. Op blz. ó vertellen 
we u, hoe 150 treinen per dag een stadje 
kunnen wurgen. En boe de longeren in 
de V.U. de gemeenteverkiezingen van 
oktober a.s. zien, verneemt u op blz. 6. 
Op de reportagebladzijden (8 en 9) gaat 
de derde aflevering « Kerk en .Nationa
lisme », uit de dossiers der Vlaamse 
Beweging : binnenkort sluiten we deze 
reeks met een vierde en laatste at leve
ring. Het hoofdartikel op blz. 16 deze 
week brengt een sinteze van de Vlaamse 
strijd vandaag. 
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ARBEIDERSLOON 

Mijne Heren, 

Mag Ik zo vrij zijn te vragen 
dit schrijven in te lassen m uw 
weekblad? 

Als gehuwd arbeider met twee 
kinderen, een inkomen hebbend 
van ongeveer 6000 P per maand, 
vraag ik mij at wat wij de dag 
van vandaag moeten verrichten, 
gelet op de stijging van levens
middelen en dagehjkse benodig-
heden. Waar zitten de verdedi
gers van de arbeider? 

Heren ministers, volksvertegen
woordigers, senatoren en leiders 
der syndikaten, mag ik u vragen 
of u zich ook akkoord zou stellen 
met dit loon? Ik twijfel er erg 
aani 

Arbeiders, laat TT niet meer 
beet nemen door allerhande kies-
manifesten. Opent uw ogen en 
zendt de pharizeêrs wandelen. 

Wij eisen geen woorden meer, 
maar daden. Zowel op Vlaams 
als op economisch gebied. 

Hierbij stuur ik van mijn karig 
loon 100 F als steun voor het kies-
fonds en moge iedere frank een 
stem meer wezen VO<ar de Volks
unie. 

A.D. . Kortujk. 

ZANGFEEST 

Mijnheren, 

Onder leidmg van de dirigen
ten Madeleme Jacobs, Hendrik 
Diels, Roger Deruwe, Lode Diel-
tiens. Wies Pée, Armand Preud'-
homme, Jeï Tmel, Renaat Ver©, 
mans, Juliaan Wilmots zullen op 
24 mei a.s. weer minstens 20 000 
Viammgen m het bomvoUe Sport
paleis te Antwerpen een rijk-ge-
vaneerd programma Vlaamse 
vo'ks- en strijdliederen zingen. 

De Kaartenverkoop tjezig sinds 
1 april 1.1., vordert mderdaad met 
reuzeschreden Neem daarom geen 
risico, bestel uw kaarten vooraf. 

Toegangskaarten uitsluitend te 
verkrijgen op het hoofdsekreta-
naat. Otto Veniusstraat 15, Ant
werpen (tet. 33.02.34), of door 
storting op postrekening 963.36, 
A.N Z-Antwerpen (uiterlijk tot en 
met 16 mei). 

Bestellmg n woiden enkel uit
gevoerd na oetalmg. 

Voor een vlotte en veilige toe-
zendmg siorte men 3 fr. meer. 

Zitpiaats : 100 F (genummerd), 
zitplaats ; 50 F (genummerd), zit-
plaats : 30 F (niet-voorbehouden), 
staanplaats : 20 F (mgang zijkan
ten Snortpalels), 

Vanaf 4 mei : sekretariaat open 
van 8 uur 30 tor 12 uur en van 14 
uur tot 18 uur 15 

^aterdag : vanaf 8 uur 30 tot 
12 uur. 

KONINGSLO 

Geachte Redaktie, 

Hier in Koningslo, gehucht van 
Vilvoorde, wei d door de C V P , 
reeds met het oog op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen, het 
mformatiebladje « Koning^ l̂o kla-
roent » verspreid. Het epistel is 
tweetalig. 

Dat zijn de mannen die verle
den jaar, om het kiesvee de pil 
van de zes gemeenten te doen 
slikken, belootden « met in de 
Brusselse schepenkolleges te zete
len mdien de taalwet met wordt 
nageleefd » (a propos, ik veron
derstel dat daar m Brussel alles 
dik in orde is nu, vermits de CVP 
van die belofte met meer spreekt). 

Ze kunnen het nog met m Vil
voorde, de taalwetten eerbiedigen, 
wat zouden ze het dan te Brussel 
doen! Aan de kiezers om er de no
dige beluiten uit te trekken. 

Ik lees -in de krant dat in de 
dekanaatskerk van Vilvoorde de 
franstalige preek voor de bour
geois van de 11 uur mis afgeschaft 
is. Warempel met te vroeg. Maar 
weet u dat m de wijk « Het Voor» 
van Koningslo, wijk die ontstaan 
is rond 't jaar 1950, van m het be
gin en nu nog, een volledig twee
talig regime werd ingevoerd in de 
kerk aldaar. 

Of het klassieke tandem van 
geestelijke en wereldlijke overheid 
dat steeds maar de Vlamingen in 
de i-ug schiet. 

C K. - Koningslo. 

schriftelijk een groepsprotest tot 
Mgr. Cammaeit te richten met 
een afschrift vcor Minister P.W. 
Segers, die daar wel eens op de 
hoogte mag van gebracht worden? 
Tenzij ze een andere weg willen 
bewandelen en eerst de proeve 
eens willen aanvragen om « voor
lichtingsavonden in te richten 
over jazz-muziek ». 't Kan zeer 
goed zijn dat er dan gunstig ad
vies wordt gegeven. We sluiten 
met een schietgebed : « Heilige 
Lutgardis! Verlicht de geesten 
van een deel onzer hogere herder
lijke overheden . want "t wordt 
anders een wanhopige toestand 
voor katoliek Vlaanderen ! ». 

BB. . Aalst. 

ZINGENDE PELOTONS 

Mijnheren, 

Iedereen weet het tegenwoor
dig : het Vlaamse soldatenlied 
kent in al onze nulitaire oplei
dingscentra een bloeiperiode als 
nooit te voren. 

Tot ons allergrootste spijt moe
ten we vaststellen dat het oplei
dingscentrum voor Christen (jonge 
kerels die zich voorbereiden tot 
de geestelijke stand : seminaris
ten en broeders) daarop een pijn
lijke uitzondering maakt, 't Zit 
hem met bij de recruten zelve. 
Die zouden het wel aolgraag op 
de dagorde plaatsen. Maar de di
rectie (hoofdaalmoezeniers en CJo) 
kunnen op de wensen van die 
Vlaamse recruten niet ingaan. 
Hoe zouden de Waalse (+ 60) 
die onder eenzelfde dak slapen, 
daar op reageren? 

En de Vlaamse seminaristen. 
die minstens 2 maal zo sterk m 
aantal zijn, moeten zich bli die 
overwegmgen braafjes neerleggen. 
Is dat wel m deze tijd verant
woord? Hebben deze seminaristen 
er dan nooit aan gedacht om 

DER WEGWEISER 

Geachte Redactie, 

Het doet mij genoegen in uw 
blad nr 15 van Ij dezer het arti
kel te lezen over « Der Wegwei. 
ser ». 

Wanneer wij eerbied verlangen 
voor onze Vlaamse eigenheid, 
moeten wij dit ook aan elke an
dere volksgemeenschap betonen. 
Juist omdat deze Duitse minder
heid het nog moeilijker heeft dan 
wij om zichzelf te zijn, lijkt het 
mi] de plicht van elk Vlaamsvoe-
lend mens deze bevolkingsgroep 
te helpen dit te bereiken. 

Ik heb gemeend, meer nog mo
reel dan geldelijk, daartoe te kun
nen bijdragen door mij te abon
neren op hun olad. 

Daar het huidig Belgisch staats
bestel een Frans dictatoriaal regi
me blijkt te zijn, hetwelk de ei
genheid van twee der drie voiks-
gemeenschappen meent te mogen 
verknechten, heeft elk biu-ger in 
dit land, die zich het recht toeei-
gend eerlijk genoemd te worden, 
de dwingeMe-Plirht fliti.rinainn tn !• 
bestrijden. Hoevee walgeUjker is 
met de houding van hen onder 
die be-de gemeenschappen die 
« nieuwe zwarten » kunnen ge
noemd worden Betreurenswaardi
ger Is nog dat het veelal hoger 
ontwikkelden zijn. 

Zo Ik om dit artikel als « een 
(gewezen) zwarte » van de voor
bije wereldoorlogen mocht worden 
aangezien hoofdzaak is dat Ik het 
tegendeel weet. Hoofdzaak is ook 
dat mijn betoog de Duitse minder
heid een hart onder de riem zal 
steken. 

Welbeschouwd, ik wens met me
deplichtig te zijn aan volkson-
derdrukkmg en volkerenmoord, zo
als het de laatste decennia over 
de gehele wereld geschiedt. Het 
zou naïef zijn te bedenken dat 
het ondertekenen van « de rech
ten van de mens » door een be
paalde staat (groep van politie-
kers) een waarborg zou zijn van 

naleving Mijns inziens gaat ook 
België daaraan met vrijuit! 

U zou mij derhalve. Geachte 
Redactie, een groot genoegen doen 
mdien U mijn betoog integraal 
(met beklemtoning) m uw blad 
wilde opnemen. Betoog dat ik op
draag aan allen die hun volk lief
hebben, waar ook ter wereld, maar 
inzonderheid in ons land, met de
ze wens voor onze Duitse minder
heid : moge uw verzuchting wer
kelijkheid worden. Moogt gij. die 
door « de groten der aarde » nood
gedwongen met ons zijt moeten 
samengaan, in de gemeenschap 
« België », een eigen, de U krach
tens het natuurrecht toebehoren
de Diaats innemen Moge daarom 
Belgié federaal worden en Brussel 
(beknot tot 1 km2) . drietaligi 

A L . - Scnoten. 

Z.E. PATER BRAUNS 

Mijnheren, 

Wij ontvingen reeds van heel 
wat Volksunie-lezers Destellingen 
van de brosjure « Zo sprak Pater 
Brauns : Radikalisme in de 
Vlaamse strijd ». 

Daar de eerste druk m enkele 
weken tijd uitverkocht was wordt 
thans gewerkt aan de tweede 
druk. 

De lezers, die een eksemplaar 
bestelden en nog met ontvmgen, 
zullen dus nog enkele dagen ge
duld moeten oefenen wij bieden 
hun hiervoor onze verontschuidi-
gmgen aan, doch we zijn werke
lijk overrompeld geworden door 
aanvragen 

Bestellingen Kunnen nog steeds 
gebeuren door storting van 20 F 
•op^PCR nr„,.W44?4,,.y^,^y De-
vreese, IJzerlaan 83, Diksmuide' ' 
of door het opsturen van 20 F on
der gesloten omslag aan vernoemd 
adres. 

•<©*]'' üiutttiliugen van min. fo 
eks : 20 % reduktie). 

De Vlaamse Vrienden van de 
Westhoek. 

WIJ EN DE UZERTOREN 

Onder deze titel verschijnt m 
het K W.B.-maandbiad « Raak » 
van maart 64 een bijdrage over de 
heropbouw van de IJzertoren. Het 
artikel sluit als volgt : « De K. 
W.B. mag hierbij nief ten achter 
blijven ». Zeer goed, als bewuste 
Vlaamse K.WB.-er ben ik daar
mee volledig akkoord. Maar... 
verleden Jaar op de Bedevaarts
dag trokken onze K.WB.- en 
A.C W.-leiders niet naar Diksmui
de maar naar Blankenberge met 
een radlotrein in gezelschap van 

het gildemuziek Maar in okto
ber en mei worden de rekeningen 
vereffend. 

KWB.-er uit Roeselare. 

SOCIAAL 
Waarde Redaktie, 

Over het « konflikt » tussen de 
zogenaamde « progressisten » en 
« nationalisten » is al veel — te 
veel — gesproken, geschreven en 
(vooral) gezeverd. Gaan de Via
mmgen eens te meer vervallen in 
uitzichtloze, « steriele » diskus-
sies en meteen him doei vergeten? 
Hebben we dan niets geleerd van 
de « gemiste kansen » in de ja
ren dertig-veertig? 

Laten we mekaar verstaan en 
alle vooroordelen overboord gooi
en. 

Laten we bij de feiten blijven. 
Die feiten zijn : Vlaamse bewe-

ging spruit praktisch gesproken 
louter voort uit sociale omstandig
heden. Vlaamse beweging is socia^ 
Ie beweging en is dit altijd ge
weest! Het Vlaamse-nationausme 
is daar een gevolg van : net is 
een zeer begrijpeliike reaktle te
gen het belgisch staatsnatlonalls-
me, waarvan de fans uiteraard te 
vinden zijn bij de hogere kringen, 
de rijke bourgeoisie. De taaimuur 
Is altijd een geldmuur geweest. 

De Volksunie heeft een prachtig 
sociaal - ekonomlsch programma. 

De Volksunie moet proberen, 
ongegronde en spekulatieve voor
oordelen t.a.v. haar ideologie en 
politiek te neutraiizeren. De 
Volksunie voert een veel socialere 
politiek dan de ESP. 

Als de socialisten — vooral dan 
de Jongeren — zouden weten dat 
de V.U. een sociaa; - ekonomisch 
programma heeft, dan zou er al 
veel bereikt zijn! Ook zouden zij 
"ttét flatlönaiisme moeten trachten 
te begrijpen, in plaata van het 
dood te verven met argumenten 
Öie„'W),trnoch -wal raken en die 
louter steunen op vooringenomen
heid. In dit verband zouden ZP er 
goed aan doen bv. het standpunt 
van de Noordnederlandse socialist 
prof. Gevl te onderzoeken (bv in 
« Vrij Nederland «18-5-63). 

Al bij al ben ik er zeker van 
dat de V.U mettertijd ook heel 
wat socialistische Jongeren aal 
aantrekken nu de CVP haar jong 
bloed praktisch helemaal kwijt Is. 

J.V. - Geel. 

Dt redaKUe draaKi caeo reranV 
woordeuikheid roer de tnbouo dsr 
sepubUceerde lezersbneren Ze oe-
houdt zich bet recht tao ceuze en 
InKortlno voor Ove» d» lejsertni-
briek wordt eeeo orietwlsteling 
gevoera 

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

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

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

Weg met de zorgen 
Bespherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

CÜI^STANTIA 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 . Berchem (Ant) 
Telefoon (03) 39.92.06 
Brand . Leven - PamlIlMU - OncevaUea 

DRINGENDE OPROEP 

Als voorzitter van het Steunkomitee voor degenen 
die wegens de teeraktle Oostende zwaar nadeel ooe-
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 gestaan en dat zl] In verhouding zoveel 
zwaarder werden gestraft dan de bommenfabrikanten 
van de groep Stassar t 

Velen hebben reeds edelmoedig een bijdrage ge
stort, waarmee wlj een deel der onkosten (zijnde on
geveer 400 000 P) hebben kunnen vereffenen 

Nu moeten dringend de boeten en nog een deel van 
de burgelllke partijen worden betaald Indien wlj 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. S t Mat-
theusstraat, 45, Borgerhout. 

Dr. H. Ballet 

HERMES 
SCHOOL 

54 Z u i d l a a n 

211 M L e m o n n i e r l a a n 

Telefoon : 11.00.33 

Brussel 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS 

Algemene handelsopleiding 
Schoolgeld maxim 
8 000.- fr per laar of 
3 maal 3 OOO.-fr 

met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Beter en voordeliger 



mum 
Onder ruime belangstelling ging vorige week zaterdag te Sint-
Niklaas de landbouwstudiedag vaa de Volksunie door. Kaderle
den en landbouwers hebben er meer dan twee uur met de 
grootste aandacht geluisterd naar wat de verschillende sprekers 
te vertellen hadden in verband met het boerenprobleem in 
•Vlaanderen. De intense belangstelling, zowel bij de kaderleden 
als bij de aanwezige landbouwers zelf, bleek ook toen de aan
wezigen de gelegenheid kregen vragen te stellen of hun mening 
te laten kennen. 

LANDBOUWDAG 
TE SINT-NIKLAAS 

Het is niet onze bedoeling hier nog
maals de hele landbouwproblematiek 
in herinnering te brengen. Onze le
zers zijn voldoende vertrouwd met de 
gegevens van het vraagstuk. Wel 
wilden we enkele punten naar voor 
brengen waaraan vorige week door de 
referaat-houders, door de andere 
sprekers en door de deelnemers zelf, 
veel aandacht besteed werd. 

Algemeen was de vaststelling dat 
in België nooit een ernstige land
bouwpolitiek gevoerd is geworden. 
Met deze vaststelling staat de Volks
unie trouwens niet alleen : ze sluit 
aan bij wat de socialistische volks
vertegenwoordigers Bary, Breyne en 
co., in de toelichting tot hun « Wets
voorstel van kaderwet voor land-
bouwomschakeling», over ons land 
zeggen : « Geen enkel fundamenteel 
landbouwprobleem werd er ooit op
gelost». 

Het bazis-referaat dat aan alle 
deelnemers overhandigd werd, legt in 
een speciaal hoofdstuk de nadruk op 
het fundamenteel verschillend karak
ter van de Vlaamse en de Waalse 
landbouw. Deze vaststelling werd 
door de sprekers benadrukt en nader 
toegelicht Dit fundamenteel ver
schillend karakter Is inderdaad een 
opvallend verschijnsel voor de objek-
tieve waarnemer. Het komt echter, 
zeer ten koste van vooral de Vlaamse 
boeren, niet tot uiting door een ge
splitst Ministerie van Landbouw, 
noch door een verschillend landbouw
beleid voor Vlaanderen en Wallonië. 
Wel degelijk echter komt het tot ui
ting in een handig gevoerde en ja
renlang volgehouden landbouwpoli
tiek die voordeliger Is voor de Waal
se dan voor de Vlaamse landbouwers. 

Een andere vaststelling, terug én 
van het bazisreferaat én van de ver
schillende sprekers, gold het opoffe
ren van de belangen van onze land
bouwers aan die der groot-Industrie. 
Hoe dit tot uiting komt, werd duide
lijk aangetoond : ten eerste wordt 
voor de uitvoer van industrie-produk-
ten nog ai eens de Invoer toegelaten 
van buitenlandse landbouwprodukten, 
zondei zich veel te bekommeren om 
de belangen van onze binnenlandse 
producenten; ten tweede is er de 
chaotische versnelde en meestal 
mensonwaardige afvloei van de hoe
ve naar de fabriek, afvloei die door 

de regeringspolitiek in de hand wordt 
gewerkt. Deze vriendendienst van de 
unitaire partijen aan het groot-kapi
taal, met voorbijgaan van alle men

selijke vraagstukken die er voor onze 
boeren het gevolg van zijn, werd te 
Sint-Niklaas — te recht — zeer aan 
de kaak gesteld. 

Het bazis-referaat stelde een reeks 
maatregelen voor die — in afwach
ting dat we in een federaal heringe
richte staat onze eigen belangen kun
nen behartigen — op korte termijn 
dienen genomen om de boerenstand 
een bestaan te bezorgen, vergelijk
baar met dat van de andere maat
schappelijke standen. In hoofdzaak 
komen deze eisen hierop neer, dat-
de landbouwgrond dient beschermd 
te worden en voor de landbouwers 
voorbehouden, dat de individuele be
drijfsvoering de nodige steun en 
voorlichting dient te krijgen, dat de 
produkten een behoorlijke verkoops
waarde moeten hebben en dat de so
ciale voorzieningen voor de landbouw 
vergelijkbaar moeten zijn met deze 
voor loon- en weddestrekkenden. 

In het algemeen werd tijd&ns deze 
studiedag de wil vastgesteld om een 
onafhankelijke en welvarende boe
renstand behouden te zien in een toe
komstige Vlaamse maatschappij. 
Omdat het, zoals dr. R. Van Leem-
putten schreef, « uit meer dan één 
oogpunt noodzakelijk is, blijvend te 
kunnen beschikken over de onstelp-
bare bron van geestelijke eo materi
ele rijkdom >, die een vrije boeren
stand ontegensprekelijk is, tot heil 
van de hele volksgemeenschap. 

Willy Cobbaut. 

ONGEHOORDE DISKRIMINATIE 
Vanaf volgende week woensdag zal de « Deutschlandfunk », de West-
duitse radiozender met groot zendbereik, alle weken groeten van Belgi
sche soldaten m Duitsland naar hun familieleden en kennissen in België 
uitzenden. De uitzendingen zullen opgenomen worden in de Belgische 
kazernes in Duitsland; de eerste uitzending wordt verzorgd vanuit het 
militair hospitaal te Keulen. 

Ongelooflijk maar waar : «voorlo
pig» zullen alleen groeten van 
Franstaligen kunnen opgenomen en 
uitgezonden worden. 

De Vlaamse soldaten — de over
grote meerderheid van het leger in 
Duitsland — blijven doodeenvoudig 

P.W. Segers de hoofdverantwoordelijke I 

op het matje staan. Voor hen geen 
uitzending, geen groeten naar huis; 
voor hen alleen de vage belofte dat 
er misschien later nog wel eens tijd 
en zendruimte zal gevonden worden 
om ook nederlandstalige groeten over 
te zenden. 

• Wie is verantwoordelijk voor deze 
tergende achterstelling van de 
Vlaamse soldaten ? Ligt de verant
woordelijkheid voor deze ongelooflij
ke diskrimmatie bij de Deutschland
funk ? 

Het is nauwelijks te geloven ! Het 
is totaal onwaarschijnlijk dat de 
Deutschlandfunk de eis '̂ zou gesteld 
hebben : alleen in het Frans. 

En zelfs indien zulks het geval was, 
dan had men van Belgische zijde 
kordaat moeten eisen : ook in het 
Nederlands, zoniet danken wij be
leefd voor uw zendtijd. 

Maar. wij herhalen het, het is to
taal onwaarschijnlijk dat de diskri
mmatie uitgaat van de Duitse zender 
of van andere Duitse officiële instan
ties. 

üe uitzendingen via de Deutsch
landfunk kwamen tot stand door de 
medewerking van de Belgische am
bassade te Bonn en met de toestem
ming van de opperbevelhebber der 
Belgische strijdkrachten. D& r̂, en 
nergens anders, zitten de verant
woordelijken voor deze ongehoorde 
kaakslag aan de Vlaamse jongens in 
het leger. En deze verantwoordelijken 

hebben hun franskiljons plannetje 
opgemaakt, hebben de Deutschland
funk kunnen medeplichtig maken 
aan hun racistische diskricolnatie, 
zonder dat de grote « Vlanaiug » P.W. 
Segers het nodig Joecft geoordeeld, 
tussenbeide te Irsinen. 

De « steriele taaltwisten » worden 
nu reeds uitgedragen naar het bui
tenland en buitenlandse instanties 
worden er bij betrokken ! En eens te 
meer maakt eer. Vlaams minister — 
overigens het prototype van de pro
fiterende knecht van het regime — 
zich medeplichtig aan de anti-
Vlaamse dolheid van de hogere le
gerleiding. In de Belgische kazernes 
in Duitsland zal men voortaan iede
re week de diskriminatie doorvoeren 
op een tot op heden nooit vertoonde 
hatelijke en smerige manier : de Via-
mingen naar de korvee; de franstali
gen naar de uitzendingen ! 

Nietwaar, dat het le-jer * de school 
der natie» is ? Een schoolvoorbeeld 
inderdaad van wat de natie in wer
kelijkheid IS • een gemene en genie
pige anti-Vlaamse vechtmachine. 

De diskriminatie ten overstaan van 
de Vlaamse meerderheid in het leger 
in Duitsland is onaanvaardbaar. Of
wel geen uitzending van groeten of
wel uitzending m beide talen en a 
rato van de getal.^terkte der beide 
taalgroepen Dat is een eis van ele
mentaire rechtvaardigheid en ele
mentair fatsoen. 

P.W. Segers moge het zich voor ge
zegd houden : we zuHen deze zaak 
niet loslaten en we zullen er een 
schandaal rond maken, dat de laatste 
Belgische unitaire dovemansoren zal 
doen tuiten. 

Om te beginnen ste'de volksverte
genwoordiger Mattheyssens al dade
lijk een parlementaire vraag om te 
weten boe de vork aan de steel zit. 
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N A M E N 

Cher monsieur. 

De aloude geplogenheid dat burgemeesters - volgens de voor
schriften voorzien van driekleurige buikband, streepjesbroek en 
lange jaspanden - de linten moeten doorknippen bij alle moge
lijke manifestaties, heeft u verleden zondag op vrij onverwachte 
en verrassende wijze in kontakt gebracht met de Nederlandse 
kuituur. Zo onverwacht en verrassend was dat kontakt, dat voor 
eenmaal de bekende spreuk « du choc des idees jaillit la 
lumière » mocht veranderd worden in « de la lumière (de Ia 
literature néerlandaise) jaillit Ie choc des idees ». 

Gij moest namelijk de opening van een eerste Nederlandse 
boekententoonstelling in Wallonië met uw burgemeesterlijke 
aanwezigheid opluisteren en met uw burgemeesterlijk woord 
begroeten. Dat is, cher monsieur, uitgegroeid tot een dergelijke 
ideeënbotsing dat het Naamse stadhuis en de aanpalende rue de , 
Fer er roodgloeiend van stonden, dat heel wat toehoorders geel 
werden van louter spinnige nijdigheid en dat de braafsten onder 
uw Vlaamse gasten de toekomst van de boekententoonstelling 
plots heel zwart zagen. De driekleur van ons vaderland, harmo
nisch saemengevloeid uit de meest tegenstrijdige gevoelens die 
een beperkt gezelschap kunnen beheersen. 

Vooraleer gij, cher monsieur, het woord moest voeren, had 
reeds pater du Ry de aanwezigen toegesproken over zin en 
betekenis \ an een Nederlandse boekententoonstelling in uw 
Namen-Namur. Pater du Ry nu is van een héél ander type dan 
gijzeif. Eerst en vooral retorikaleraar te Malonne - en Malonne, 
dat betekent een ervaring van tientallen jaren in de omgang met 
stoere Haspengouwse boerenzonen die hun in het zangerig Lim
burgs opgedane lagere-school-kennis komen aanvullen met de 
schatten van de Franse kuituur. Vervolgens pater en anderhalve 
generatie jonger dan gijzelt : bewuste Waal, maar tipisch ver
tegenwoordiger van een slag jonge Waalse katoUeken dat met 
de dag zelfzekerder wordt, meer vertrouwen heeft in zichzelf 
en dus ook minder wantrouwen jegens anderen. 

Pater du Ry brak een lans voor een rechtmatiger plaats van 
het Nederlands in Wallonië. Hij deed dat vanuit de kennis en 
het respekt voor de Nederlandse taal en beschaving ; hij deed 
dat vanuit de noodzaak van het naast-mekaar leven van Vlaan
deren en Wallonië. De geestdriftige pater nam daarbij geen optie 
op een eeuwigdurend unitair vaderland waar beige notre nom 
de familie is, maar blikte onvervaard in een toekomst die waar
schijnlijk een flink stuk minder unitair zal zijn en toch niets 
kan veranderen aan de gegevens van de elementaire aardrijks
kunde. 

Dat was volgens u, cher monsieur Fieltain, een beetje al te 
bar ; dergelijke kettertaal uit paterlijke mond in uw bloedeigen 
stadhuis ! Gij hebt er uw speeksel bij ingeslikt en, in plaats van 
uw Vlaamse gasten te verwelkomen met de zalvende onbenul
ligheden die ouderwetse burgemeesters van overal met mekaar 
gemeen hebben, zijt gij onvervaard ten strijde getrokken voor 
de Grote Zaak van het éne en ondeelbare vaderland. Een cavale-
rie-charge uit de goede oude tijd, met IJzerslijk en sabels anno 
1830. De argumentatie van de échte 18-karaatsbelg, die voor het 
sappig maar nogal 'n tikje onbeschaafd Naams dialekt het recht 
opeist, een eigen plaats te bekleden naast Ie francais académique. 
En die waarschiinlijk op de boekenbeurs tot zijn niet geringe 
verbazing bemerkte dat « Ie ménapien » zelfs gedrukt werd 1 

Ik heb zo de indruk, cher monsieur Fieltain, dat de choc 
des idees tussen u en pater du Ry de botsing is tussen het oude 
en het jonge Wallonië, tussen het Waalse en het Belgische Wal
lonië. Geen mens kan momenteel reeds voorspellen, hoe het met 
die botsing zal aflopen en wal daar voor pozitiefs zal uit voort
vloeien. Want het jonge Wallonië is - ook als het wellicht anders 
wil en bedoelt - nog zo vaak hopeloos vastgekluisterd aan het 
oude, dat het een onverantwoorde dagdromerij lijkt, daarop te 
willen gaan hopen en bouwen. 

Inmiddels wordt er toch al gebotst in Wallonië, tot op de 
stadhuizen toe. Dat verheugt alvast 

dio Genes. 

UANDHONGER 

Aangemoedigd door de on
geloof ijke beslissing van 
CV F. - minister Gilson, die 
een hele Vlaamse wijk los
maakte van Overijse om ze 
bij het Waalse Terhulpen te 
voegen, hebben de Telhu-
pense imperialisten nu een 
volgende stap gedaan : zij 
eisen de annexatie van een 
nog grotere brok van Overij
se 

Waarom ook niet? Zij heb
ben een minister van Bin
nenlandse Zaken en een re
gering die hen volkomen 
terwille zijn. De « flamin
ganten » in de regering zwij
gen toch als vermoord. 

Geen enkele franskiljonse 
eis is dol genoeg, of hij 
maakt steeds een kansje om 
verwezenlijkt te worden. 

De franskiljons hebben — 
net als o-nze eerste-minister 
en vooral ook dank zij hem 
— waarlijk de « baraka ». 

« VLAMING » 

Hoe « Vlaams » die Vla
ming Theo Lefèvre wel is, 
blijkt voortdurend uit 's 
mans Franstalige leesge
woonten die hij met de gre
tigheid van de echte frans
kiljonse snob overal uitba
zuint. 

Eerst was het Pascal On-
~ langs was h e t , « ,Lg temps 

des assassins ». En verdeden 
week overhandigde Lefèvre 
aan Erhard bij diens bezoek 
te Brussel de (franstalige) 
« Uilenspiegel » van Decos-
ter. 

Zo'n man is jarenlang 
voorzitter geweest van een 
partij met driekwart Vlaam
se stemmen. Jarenlang was 
en is hij kopman in het 
Vlaamse arrondissement 
Gent. Vandaag is hij, dank 
zij de 72 % Vlaamse C.V.P.-
stemmen, eerste minister 
van een land met een bevol
king die voor 60 % neder-
landstalig is. 

Een man die leest, denkt 
en regeert in het Frans. Een 
lid van de asociale franskil
jonse kaste. Een « s taats
man », die slechts verach
ting en misprijzen heeft voor 
de taai van de arbeiders ron
dom hem. 

De « grote » man van de 
« grote 2> regering, die het 
werk is ook en vooral van 
de Vlaamse kristen - demo-
kratie! 

Raak? 

WEER HERRIE OP 

HERTOGINNEDAL ? 

De besprekingen tussen de 
geneesheren en de regering 
over de hervorming van de 
ziekteverzekering dreigden 
enkele dagen geleden terug 
weer in het honderd te lo
pen. Hoe de toestand er zal 
uitzien op het ogenblik dat 
dit blad verschijnt, is niet 
te voorspellen. 

In ieder geval bleek dat 
er moeilijkheden gerezen 
waren rond de eis van de 
Syndikale Kamers om het 
Algemeen Syndikaat der Ge
neesheren te weren uit de 
besprekingen. 

Het Algemeen Syndikaat 
heeft, zoals bekend, niet 
deelgenomen aan de artsen
staking. Het heeft steeds 

^ ^ 
^ * . 

Zoals het niet moet : planloze en wilde uitbouw onzer steden en 
gemeenten, zonder enige urbanisatie o/ zonder zin voor ruimtelijke 
ordening. De willekeur en het ongebreideld liberalisme op het gebied 
van bouwen heeft voorgoed het Vlaams landschap geschonden door de 
afschuwelijke lintbebouwing. 
Een slecht voorbeeld hierboven : nieuwbouw naast een open riool te 
Wommelgem-bij-A ntwerpen. 

zijn rezerves in verband met 
de wet Leburton geformu
leerd in een opbouwend dia
loog en het wenste langs de 
weg van besprekingen tot 
een oplossing te komen. 
Maar in geen geval wenste 
het zich voor de kar van de 
Syndikale Kamers te laten 
spannen. 

Het is onaanvaardbaar dat 
de werkwillige geneesheren 
zouden geweerd worden uit 
de besprekingen. De Syndi
kale Kamers hebben geen 
enkel recht om die eis te 
stellen. 

En Lefèvre zou eens te 
meer alle rekords van trou
weloosheid breken, moest 
hij ingaan op die eis en de 
dokters die hun zieken trouw 
bleven, aan de kant laten 
staan. 

Er weze aangestipt dat 
het Algemeen Syndikaat 
lang voor de Waalse nieuw
lichters der Syndikale Ka
mers de noodzaak van een 
syndikale groepering en 
werking der artsen had in
gezien. 

GEMEENTE

VERKIEZINGEN 

De Studiediensten der 
Volksunie houden zich thans 
bezig met het verzamelen 
van a r e elementen om een 
algemeen verkiezingsplat
form voor de gemeentever
kiezingen samen te stellen. 

Wie daarbij nuttige sug
gesties kan doen of voorstel
len wenst in te dienen, kan 
zich richten tot het hoofd 
der Studiediensten, de hr 
E Slosse, Elshoutsebaan 25, 
Schoten. 

1 MEI EN VERLOF 

Zowel Syndikalist als Jos 
Van Eynde hebben een goed 
deel van hun tijd m de voor
bije week besteed aan het 
schrijven van hoofdartikelen 
in « Volksgazet »,waarbij ze 
de rode kameraden bezwoe
ren toch vooral aanwezig te 
willen zijn op de 1 meibeto-
gmgen. 
. Ze hadden overigens niet 
al te veel vertrouwen in de 
betogingsijver van de waar
de partijgenoten. 

Syndikalist stelde vast dat 
de arbeiders « auto-minded » 
zijn geworden en dat een 1 
mei-viering op vrijdae; onge
veer de grootste ramp is die 

de betogingen kan bedrei-* 
gen : de « auto-minded > 
partijgenoten trekken er 
voor een drietal dagen op 
uit. 

Jos Van Eynde besloot dan 
ook maar, de grote middelen 
aan te wenden en stelde de 1 
mei-viering in het licht van 
de wet Leburton en de ge-
neesherenstaking. 

Gemeten aan het succes 
van de « grote » betogingen 
van het Sociaal Front, zal 
ook dat niet geholpen heb
ben! • • ^ '" " " ' '-•^'^" 

Jos zou moeten juichen 
omdat de arbeiders « auto-
minded * zijn geworden : 
een B.S.P., die steeds het 
platste materialisme heeft 
gepredikt en wier bonzen 
tot prototypes van datzelfde 
plat materialisme zijn ge
worden, kan er tpch niet=; op 
tegen hebben dat de arbei
ders het rustig-aan nemen, 
liever dan achter de ruggen 
aan te loPen van het politiek 
beroepsprof itariaat. 

VOLHARDEN 
IN DE BOOSHEID 

Bij voorgaande gemeente
verkiezingen waren de op
roepingsformulieren voor de 
kiezers in de Brusselse ag
glomeratie voorzien van een 
eentalig Frans Identiteits
strookje. 

Sindsdien zijn de nieuwe 
taalwetten gekomen en met 
die taalwetten ook het einde 
van alle Vlaamse grieven te 
Brussel. Zo althans heeft 
men ons op alle toonaarden 
voorgezongen. 

Maar zopas heeft het 
Vlaams Komitee voor Brus
sel zich genoodzaakt gezien, 
opnieuw te protesteren om
dat de formulieren betref
fende de juryleden bij het 
Brabants Assisenhof terug 
voorzien zijn van eentalig-
Franse identiteitsstrookjes. 

Volharden in de boosheid, 
nieuwe taalwet of niet! En 
de vele beloften voor en na 
Hertoginnedal blijken iedere 
dag opnieuw leugens ge
weest te zijn. 

Volgende vervaldatum : de 
gemeenleverkiezirgen. Want 
hebben de Vlaamse C.V.P.-
ers niet verk'aard. uit de ge
meenteraden van de Brussel
se agglomeratie weg te blij
ven indien « niet alles in or
de is met de taalwet »? 

\ 

i 
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;« HATELIJK » ? 

« La Wallonië » van 25 april 
heeft in de Vlaamse pers een 
bijzonder hatelijk stuk ont
dekt : een artikel van «De 
S tandaard» , waarin Manu 
Ruys de terugbetaling van 
oorlogsschade aan incivieken 
bepleitte. 

« La Wallonië » verklaarde, 
Manu Ruys steeds als een 
gentleman te hebben be
schouwd maar thans tot an
dere inzichten te zijn geko
men. 

Waarom ? Wat heeft die 
Ruys dan voor weerzinwek-
kends geschreven ? 

Hij verwees ondermeer naar 
« het idealisme van de jonge 
mannen die aan het Oost
front gingen strijden ». 

GEVOELIGHEDEN 

A N D E R S 

« La Wallonië » vindt, dat 
zulke hatelijke taal even erg 
is als het « bespuwen der glo
rierijke graven ». Het blad 
spreekt van «de Vlaamse 
jeugd die aangetast is door 
he t koudvuur » en stelt daar
tegenover het onvervalst pa
triottisme der Waalse jeugd. 

Natuurlijk verzuimt «La 
Wallonië », er op te wijzen 
da t de oorzaken van repres
sie en kollaboratie in Vlaan
deren en Wallonië totaal an
ders lagen. Dat aan het 
Vlaams « verraad » meer dan 
een eeuw Belgisch en anti-
Vlaams verraad voorafgegaan 
was. 

We onthouden uit de pole
miek tussen « La Wallonië » 
en « De Standaard » alleen 
maar, dat de gevoeligheden 
ook Inzake repressie en am
nestie, in Wallonië totaal an 
ders liggen d&.n in Vlaande

ren. Een federalistisch blad 
als « La Wallonië s> zou o.i. 
dat aspekt van de zaak naar 
voor moeten brengen. 

Of moeten we nog eens 
herhalen dat, indien het waar 
is dat de militaire kollabora
tie in Vlaanderen méér werd 
bedreven dan in Wallonië, 
het toch even waar is dat in 
Wallonië het aantal verklik
kingen veel en veel hoger lag 
dan in Vlaanderen ? 

GOEDE FLAMINGANT 

Op het Departement van 
Volksgezondheid zijn de zes 
topambtenaren vanaf de 
graad van directeur-generaal 
alle zes franssprekenden, al
hoewel twee van hen op de 
Vlaamse taalrol staan. Sinds 
mei 1963 werden twee bijko
mende funkties in het top
kader geschapen; zij zijn 
normaal voorbehouden aan 
Vlamingen. De benoemingen 
zijn echter na een jaar nog 
steeds niet gebeurd. 

Wie is die trage Minister 
van Volksgezondheid, die nu 
al meer dan drie jaar vrede 
neemt met de flagrante ach
terstelling van de Vlamingen 
op zijn departement ? Een 
Waal ? Een Brussels ant i -
Vlaams saboteur ? 

Niets daarvan : de « goede 
flamingant» Joske Custers, 
gewezen V.N.V.-er en, samen 
met Fittoor Leemans, sinds 
1949 « flamingantische » rat
tenvanger van Hameln in de 
C.V.P. 

Custerske liet zich door 
P.W. Segers verruimen « om
dat het Vlaams-nationalisme 
toch geen kans meer had » en 
« omdat de C.V.P. het schild 
en zwaard van Vlaanderen » 
geworden was. Hij werd ver

ruimde parlementair «om 
beterwil ». 

Zoals ieder overloper is hij 
de eerste om de vingers op 
de naden van zijn broekspij
pen te leggen als zijn bazen 
hem kommanderen. 

Custerske heeft véél ge
leerd. Ondermeer dat men als 
flamingant lastig minister 
wordt. Hij is het toch gewor
den ! 

Waarom ? 
Herlees het begin van deze 

Pepernoot. 

HONORE GEPLUiiViD 

Onze bij uitstek « sociale 
regering» voert werkelijk 'n 
voortreffelijk prijsbeleid : de 
sigaretten zullen waarschijn-
opslaan met 1.25 fr. per pak
je en ook de koffie zou 6 fr. 
duurder worden. 

Daarmee is het lijstje dan 
helemaal rond en is er geen 
enkel produkt meer ontsnapt 
aan prijsverhogingen. Som
mige worden reeds voor de 
tweede en derde maal tijdens 
het bewind van de eksaltante 
ploeg in prijs verhoogd. 

Of al die prijsverhogingen 
noodzakelijk en onvermijde
lijk zijn ? Wat de sigaretten 
betreft zeggen de vakbonden 
van neen. Wat de treintarie-
ven betreft was het even 
stellig neen. 

De regering zoekt echter 
steeds de gemakkelijkste op
lossing. De oplossing die be
taald wordt door Honoré Ge
pluimd. 

ste deel van de ongevallen 
gebeuren bij het leger in 
Duitsland. 

De oorzaak daarvan gaan 
we niet onderzoeken. Wel 
willen we nog even aanstip
pen, dat het handhaven van 
onze troepen m Duitsland de 
reinste waanzm is. Waarom 
niet doen zoals Nederland ? 

Inmiddels heeft de minister 
van Landsverdediging in de 
Kamer- en Senaatskommis
sies de verantwoordelijkheid 
voor het rookpotdrama te 
Leopoldsburg — zoals te ver
wachten — in de schoenen 
geschoven van de sergeant. 
Laten we hem voortaan ser
geant Barbertje noemen... 

ONTWAPENING 

De Amerikanen en de Rus
sen hebben meegedeeld dat 
zij hun fabrikatie van splijt
bare materialen verminderen 
in het kader van de beper
king der atoombewapening. 

Prachtig initiatief, dat ons 
helemaal zou geruststellen 
ware het niet dat ons terzelf-
dertijd ander nieuws vanuit 
Amerika bereikte. 

Het bericht namelijk dat de 
V.S. beschikken over een 
steeds groeiende voorraad 
«zenuwgas», een gas dat 
binnen de minuut dodelijk is. 

Ingeval van oorlog zullen 
we die minuut doodsstrijd 
dankbaar benutten om ons 
te herinneren dat de fabri
katie van splijtbare materia
len is verminderd. 

DE LIJST GAAT VERDER FEESTREDENAAR 

Opnieuw zijn deze week 2 
militairen van 't Belgisch le
ger om het leven gekomen 
bij een ongeval ergens in 
Westfalen. 

Opmerkelijk dat het groot-

Onlangs hielden de Vlaam
se joernalisten te Brussel hun 
jaarvergadering. Wie vroegen 
ze als feestredenaar ? 

Niemand minder dan Herr 
Cappuyns, Vice-Gouverneur 

der Provinz Brabant, vader 
van een perfekt tweetalig 
Frans-Duits kroost. 

Herr Cappuyns kwam op 
die joernalistenvergadering 
een zéér onschuldig onder
werpje behandelen. En nie
mand stelde hem « onbeleef
de » vragen, Zodat het kon-
takt tussen de Ortskomman-
dant en de Vlaamse kleur-
schrijvelaars tot ieders te
vredenheid en voldoening 
verliep. 

Herr Cappuyns zal eens te 
meer gedacht hebben dat de 
Vlamingen eigenaardige lui 
zijn : na eerst een paar da
gen hun papieren protesten 
tegen de vice-goeverneur te 
hebben opgesteld, nodigen ze 
diezelfde vice-goeverneur uit 
en gaan braafjes op hun 
stoeltje zitten luisteren. 

Jongens met ruggegraat en 
spirit, die georganizeerde 
Vlaamse joernalisten ! 

EINDELIJK ! 

We vernemen tot onze al
gehele opluchting uit de bla
den dat het 19de bataljon Ja
gers van het Franse leger als 
mascotte een beeld van Man
neken Pis heeft gekregen. 

Er wordt nu in Frankrijk 
eindenlijk toch ernstig ge
werkt aan de « force de frap
pe ». Dat ons klein maar 
duurbaar vaderland daarbij 
in bescheiden mate behulp
zaam mag zijn, kan ons 
slechts verheugen. 

En we pinken een traan van 
vaderlandse ontroering weg, 
nu het vaststaat dat voortaan 
de Franse en Belgische le
gers niet alleen hun bloed, 
maar ook het water van het 
ventje gemeenschappelijk 
voor de Groede Zaak zullen 
plengen. 
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150 TREINEN PER DAG • • • 

Zottegem is, zoals de Engelsen zeggen, 
« on the map ». Het ligt niet alleen op de 
kaart, het is een begrip. Zottegem, poort 
tot de Zuidvlaamse bergen en tot de schil
derachtige Zwalmvallei, zeggen de lief
hebbers van natuurschoon. Zottegem, de 
stad van Egmont, zeggen de historici en 
de Heelnederlanders. Zottegem, een klein-
stedelijk industriecentrum, zeggen de 
ekonomisten. Zottegem, een station en 
een goede verbinding met Brussel, zeg
gen de mensen uit het omliggende en de 
pendelaars. 

Zottegem is dat allemaal : een mooi 
stadje met een roemrijk Egmontver-
leden, aan de westelijke rand van het 
arrondissement Aalst en op de toegangs
wegen tot een paar van de mooiste toe
ristische landschappen van Vlaanderen. 
Een stadje waar een nijvere bevolking 
zonder veel drukte een beperkte industrie 
uit de grond gestampt heeft en waar de 
spoorweg de mensen lokt, die in eigen 
streek geen werk kunnen vinden. 

Zottegem is een tipisch voorbeeld van 
een stadje dat alles heeft om - met wat 
hulp en met de steun van hogerhand -
welvaart uit te stralen over de hele 
streek, waarvan het het natuurlijk mid-
denpunt is. Omdat het zo'n tipisch voor
beeld IS, zo'n tekenend mengsel van wat 
eigenlijk zou kunnen en wat feitelijk 
maar is, weze het hier even in de kijker 
geplaatst als prototype van een écht-
Vlaamse gemeente onder onvervalst-uni-
tair beheer. 

Het keerpunt in de geschiedenis van 
Zottegem is de aanleg der spoorlijn ge
weest. Voordien was het een dorp, nau
welijks groter en belangrijker dan zoveel 
andere dorpen in de streek waar de ar
rondissementen Gent, Oudenaarde-Ronse 
en Aalst mekaar raken. Hoogstens schit
terde Zottegem door zijn Egmont-adel-
brieven. 

In 1867 echter kwam de spoorlijn. 
Eerst die van Gent naar 's Gravenbrakel, 
drie jaar later die van Kortrijk naar 
Brussel, die stilaan één der grootste 
mobielenlijnen van Vlaanderen zou 
worden. 

De spoorlijn, het station, werkten wel
dra als sterke magneten op de bevolking 
van gans de omgeving. In de twintig 
jaren tussen 1846 en 1866 was de bevol
king van Zottegem toegenomen met nau
welijks 58 zielen ; na 1876 zou de toene
ming in versneld tempo gaan, slechts 
onderbroken door een stagnatie ingevolge 
de Eerste Wereldoorlog, naar de ruim 
7.000 inwoners vandaag. 

De Zottegemse bevolking paste zich 
aan bij de evolutie van het bevolkings
cijfer en stilaan groeide een bescheiden 
industrie die werk trachtte te verschaffen 
aan het steeds groeiend aantal handen, 
bij zoverre dat het stadje vandaag geklas
seerd wordt als kleinstedelijk industrie-
centrum, overwegend gericht op textiel
nijverheid. 

De spoorweg, die leven in het stadje 
bracht en de opgang ervan verhaastte, 
werd stilaan echter een factor van stag
natie en zelfs van terugloop. De spoorweg 
werd tot een reusachtige pomp, die dag 
aan dag al de arbeidskracht uit de hele 
streek wegtrekt om ze over te hevelen 
naar het nooit-verzadigde Brussel en 
naar Henegouwen : 150 treinen heen en 
terug per dag. 

Feiten en cijfers zijn in dit verband 
welsprekender dan ieder betoog. Ten 
zuiden van Zottegem liggen, nog binnen 
de grenzen van het arrondissement Aalst, 
enkele gemeenten met stagnerende of 
teruglopende bevolking : St-Goriks-
Oudenhove, Erwetegem, St.-Maria-Oudeu-
hove. Aan de overkant van de arrondis
sementsgrens liggen de vergeten dorpen 
van het Oudenaardse, alle met teruglo
pende bevolking ; Roborst, Rozebeke, 

Hel graf van Egmont te ZoUegem. 

Eist, Hundelgem, St.-Denijs-Boekel, St.-
Maria-Latem, Faulateiii enz. in het noor
den ligt de « verloren grensstreek » van 
het arrondissement Gent : Dikkelvenne, 
Baaigem, Balegem, Scheldewindeke. 

De spoorlijn heeft de opgang van gans 
dit gewest en van Zottegem zelf tot stil
stand gebracht. Zottegem is in de stati
stieken niet vermeld als attraktiecentrimi, 
Enkele gemeenten aan de noordkant van 
het gewest worden door de sociologen 
beschouwd als tipische « dormitory-ge-
meenten », dorpen waar de aktieve 
bevolking alleen verblijft om te slapen, 
omdat zij elders moet gaan werken : 
Velzeke, Balegem, Elene, Leeuwergem, 
Oombergen, Hillegera. Al deze gemeenten 
zijn aangewezen op de werkgelegenheid 
in de Brusselse agglomeratie. Eén derde 
van de aktieve bevolking van Zottegem 
zélf vindt geen werk binnen de grenzen 
van de provincie Oost-Vlaanderen, 

Door de uitbouw van een plaatselijke 
industrie bewees Zottegem, te beschikken 

over de durf, het initiatief en het tech
nisch « know-how » om een bescheiden 
begin te maken met de verwezenlijking 
van het « werk in eigen streek >. 

Het centralizerend Brussels beleid 
heeft echter ervoor gezorgd dat het bleef 
bij een bescheiden onderbouw . de streek 
van Zottegem zelf moest, zoals heel het 
arrondissement Aalst en heel de provin
cie Oost-Vlaanderen, beschikbaar blijven 
om de hoofdstad te voorzien van de 
nodige spierkracht. 

Zo blijft Zottegem niets meer dan een 
belofte : een kleine kern, onderhevig aan 
de wisselende winden van de konjunk-
tuur, uiterst kwetsbaar door werkloos
heid en terugloop. Een belofte die echter 
openbloeien kan wanneer Vlaanderen 
beschikt over een eigen bestuur, wanneer 
Vlaanderen zijn zaken zélf ter hand kan 
nemen. Daarvoor willen wij zorgen 1 
Daarom onze strijd in de Volksunie I 

« 
dr R. Van Leeraputten. 
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uit de Orde zal weg-gere
toucheerd worden. 

De Luikse lield is een uit
zondering, een vlek op het 
artsenberoep. 

IMPERIALISTEN ? 

« Le Soir » vindt het onge
hoord dat de vereniging 
« Band » te Namen een boe-
kententoonstelling van Ne
derlandstalige of uit het Ne
derlands vertaalde werken 
inricht. Zuiver Vlaams impe
rialisme, zegt het blad.. 

Maar « Le Soir » brengt 
daarnaast voortdurend op
roepen voor het inrichten 
van Franse biblioteken in de 
Voerstreek. Dat is natuur
lijk geen imperialisme. 

En morgen zal « Le Soir » 
weer met veel vaderlandse 
ontroering spreken over 

Zo zag de jotOgraaf van « De Poü » le, Valjienhnrg iJe mariuisard!: volop 
bezig met het verdedigen ran de waaidtgheid ran hun beroep l'illig 
detail : de prachlwagen op de aehiergrond 'waaisehi-jnlijk van 'in 
UmonadefabiiKantj draagt ah leklante-opsehiijt : u pnin nntiiiii ». 

MAQUIS 

TE VALKENBURG 

Het Antwerps weekblad 
«De Post '> brengt in zijn 
nummer van 26 april een fo
to-reportage over het genees
heren-maquis van Luik. t i j 
dens de artsenstaking. Zoals 
m€n weet hadden te Valken
burg n paar honderd stakers, 
vooral uit Luik, hun hoofd
kwartier opgericht. 

Het foto-materiaal dat «De 
Post» publiceert, is diep be
schamend voor de Valken-
burgse maquisards en bewijst, 
hoe ernstig die heren de 
«strijd voor de waardigheid 
van hun beroep » opvatten. 

Op de eerste foto staan en
kele stakers en hun «dames» 
(het is nu eenmaal gewoon
te, de echtgenoten van ge
neesheren « dames » te noe
men en we zullen dat m dit 
bijzonder geval dan ook 
maar doen) in de tuin van 
een hotel petanque te speien. 
Van zodra ze de persfoto
graaf bemerkten, begonnen 
de genees-* heren * met hun 
zware metalen petanque-
ballen naar hem te dreigen. 
Tot daar to« ! 

« WAARDIGHEID 

VAN HET BEROEP » 

Volgen dan een paar foto's 
van het handgemeen tussen 
de Nederlandse journalist 
Slager en de arts Galloy uit 
Beauvays De « slaeer » was in 
dit geval niet Slager, maar 
wel de Gallische baan uit 
Wal oniè. 

En tenslotte brengt de 
«Post» een onthutsende 
reeks van twee foto's : ter
wijl vijf genees-« heren » en 

« België, kruispunt der be
schavingen ». 

Van die kruisende bescha
vingen hebben wij nog niet 
te veel gemerkt. 

VEEARTSEN 

Bij de driemaandelijkse 
bevorderingen in het leger 
vernamen we dat een kolo
nel, een luitenant-kolonel en 
een reserve-luitenant-kolo
nel in onze Belgische «gran
de muette» nog steeds het 
eerzaam beroep van veearts 
uitoefenen. 

De veterinaire dienst be
staat dus nog in het leger. 
Het zou ons wel interesseren, 
te weten hoeveel manschap
pen hij telt. 

In ieder geval meer dan 
genoeg. Want het Belgisch 
leger heeft geen enkel paard 
meer. 

Of moeten die veeartseit' 
de muilplaag van beroep» 
schreeuwers behandelen? 

EN NOG : 

VEEARTSEN 

Eén onzer Brusselse kennis-* 
sen zegde ons het volgende: 
« Men spreekt thans zoveel 
van de sociale gevoelens der 
geneesheren en van de t iog^ 
sociale zending van hun be-« 
roep. Hoe komt het dan, dafi 
bijna negentig ten honderd 
van de Brusselse ar tsea 
niet kan of niet wil pra ten 
met de Nederlandstalige pa-s 
tiënten, een groot deel van 
hun klienteel? Zij beoefenen 
een « stomme » geneeskun
de, juist gelijk de veeart
sen ». 

De man heeft nog gelijfe 
ook! 

twee « dames » hysterisch 
schaterlachend toekijken, 
ontbloot een zesde genees-
« heer » zijn achterwerk in 
de richting van de fotograaf. 
De « Post » noemt het spek
takel terecht een «achter-
ouurttoneel ». 

Maar vandaag is dat ach-
erbuurtschuimertje weer een 

«waardig» arts. vertrou
wensman van gezinnen waar 
zieken zijn. 

S T R A A T S C H U I M E R U 

Te noteren valt, dat het 
toneel zich afspee't in vol
le f l raat en dat de foto's 

aantonen hoe bevoorbeeld 
twee jonge Nederlandse 
meisjes de onvrijwillige ge
tuigen van het schandalig 
spektakel moesten zijn 

Dat is, swat de « heren » te 
doen hadden toen zij hun 
zieken in de steek ieten. Wij 
betreuren het hartsgrondig 
dat dergelijke smerige heer-
schapjes de toon konden 
aangeven bij een staking, 
waaraan ook Vlaamse artsen 
zich heten vangen. 

Operatie - vahes werd ope
ratie strip-tease. We vragen 
ons af of de Orde der Ge
neesheren het niet nodig zal 
vinden, het Luikse straat-
schuimertje voorgoed het 
recht te ontzeggen, nog ooit 
de geneeskunde te beoefe
nen. 

Het fotodokument dat wij 
hiernaast (dank zij de be
reidwilligheid van het week
blad De Post) afdrukken, 
moest worden geretou
cheerd; des te meer mag 
men eisen diat de g«nees-
« heer » in kwestie voorgoed 

WEG UIT DE 

DORPSLUCHT 

« Gemeentebelangen » heette de opposi-
tielijst van een Westvlaamse buitenge
meente. We hadden met de lijsttrekker en 
zijn rechterarm een afspraak gemaakt, om 
de mogelijkheid van een gezamelijke lijst 
te bespreken. Toen we binnenvielen, ke
ken we verrast op. Er zaten nog twee he
ren... de raadgevers. We zetten ons stand
punt uiteen : een oppositielijst mag niet 
de kiemen van bekrompenheid in zich dra
gen die de aanleiding zijn tot het vormen 
van die nieuwe lijst. Ze moet het gemeen
tewelzijn op het oog hebben, en niet dat 
van één enkele stand of groep. De raad
gever schudde verveeld : « dorpspolitiek is 
in eerste instantie een kwestie van perso
nen » « Zoals we bedoelden », replikeerden 
we, « van bekwame personen die het ge
meentebelang willen behart igen». Hij 
schudde weer, vervee.d : « als een hande
laar in voedergranen op de lijst komt, is 
dat vooral om de mogelijkheid te verwer
ven, meer en beter te verkopen ». 

We hebben dan een tikje kwaad gezegd, 
dat we dan liefst ophouden kritiek uit te 
oefenen op de plaatsjesjacht, de machts
greep en de korruptie van de grote par
tijen, als we niet eens in staat zijn op la
ger vlak een gezonde kijk te hebben en 
aan de basis van 's lands bestuur te zorgen 
voor een open geest, vrij van personen- en 
kliekj esbelangen. 

Waarmee we meenden, de kern van de 
zaak te raken. Wat voor zin heeft het, de 
onttake'ing aan de top aan te klagen,indien 
we niet in staat zijn de basis te zuiveren ? 
En het wordt meer dan tijd, dat men kom
af maakt met het begrip dorpspolitiek als 
sinoniem voor alles wat bekrompen is en 
ruikt naar eigenbelang. Het kan ons niks 
schelen of het de kasteelheer of de rijke 
brouwer is die burgemeester wordt als hij 
maar hersens heeft en gevoel voor het ge
meenschappelijk beiang. Doch de tijd van 
de burgemeester als kasteelheer met de 
meeste pachters of de brouwer met de 
meeste herbergen in het dorp is een 
anachronisme dat moet uitgedaan hebben. 
In een paternalistische sfeer, waar men de 
gemeentelijke bestuuröfunktie beëindigd 
zag bij het opmaken van geboorte- en 
overlijdensakten en het inrichten van de 
jaarlijkse gemeentekermis, kon die baron 
of brouwer rljlcelijk gedijen. 

Thans zijn we geëvolueerd naar een open 
gemeenschap, waarin erterzljds de arbei
der ssicb ging organiaeren en aan p o l i t i e 

ging doen. Anderzijds zijn de verstande-» 
lijk begaafden elders school gaan lopen, 
doch eens het ezelsvel in handen zijn ze in 
hun eigen gemeente aan de kant blijven 
staan als beste stuurlui aan wal, ofwel in 
het verkeerde besef dat dorpspolitiek een 
laag-bij-de-gronds gedoe is, ofwel uit een 
gevoel van onmacht om vastgeroeste toe
standen los te gooien, ofwel omdat men 
het algemeen belang ondergeschikt maak
te aan de «relat ies». Zo blijft veelal de 
gemeentepolitiek steken in immobilisme en 
konservatisme, dat de gemeentenaren zelf 
als eksponent nemen van de politiek op 
alle vlakken en waardoor ze geen belang
stelling meer opbrengen voor de kunst om 
het algemeen welzijn te behartigen en het 
eerlijke spel der mogelijkheden sportief te 
spelen. 

Het zou nochtans van een open demo-
kraMsc^ -geest» gekvgMa, lUidiî ti j ^ r^eu-
we generatie wilde beseffen dat de eerste 
leerschool voor een jieQ^okja^ti^fih^ gesi»d^ 
heid op hoger vlak het lokale vlak is. De 
jonge generatie moet er zich van bewust 
zijn dat zijzelf kan bepalen of de geest van 
de gemeentenaren open en vrij ontwikkelt 
of bekrompen en konservatief blijft. Wan
neer wij op de werftochten met ons week
blad in de ene gemeente slechts 1 nummer 
per 10 huizen aan de man brengen en in 
de andere 1 per drie, dan moeten we daar 
uit niet enkel besluiten dat die tweede per 
definitie meer Vlaamsgezind is dan de 
eerste, doch vooral — en. dat lijkt ons ter
zake belangrijk — dat de bewoners van 
die gemeente open staan en hun overtui
ging durven konfronteren met die van a n 
deren. In feite gaan die beide samen. In 
een gemeente met een open sfeer is de 
bevolking uiteraard min of meer vlaams-
voelend, omdat vlaamsvoelendhei* en 
vlaamsgezindheid dan toch ook betekent, 
dat men onder de vastgeroeste begrippen 
over gezag en vaderlandsliefde is ui tge
raakt. Dat is het element dat de jongeren, 
die nog wat gemeenschapsgevoel hebben, 
niet uit het oog mogen verliezen en waaruit 
zij de konsekwenties moeten trekken. 

En dat ze niet denken dat ze zich daar 
door verlagen. Niet het patroon van het 
verleden moeten zij als basis nemen, doch 
de mogelijkheden die zich aktueel voor
doen. Hoewel de gemeenten bestuurlijke en 
geografische entiteiten vormen met eigen 
tradities en gewoonten, bestaan enorme 
mogelijkheden voor intergemeentelijke 
planning door delegatie van macht aan 
een kollege van burgemeesters op dis-
trikstsplan, niet alleen op urbanistisch, 
sanitair en industrieel terrein, doch ook op 
het gebied van volksopleiding en de socia
le ordening. 

Onze generatie, waarin de politiek-geïn
teresseerden zich vooral tot de Volksunie 
bekennen wegens haar openheid van geest, 
kreativiteit van denken en het opvangen 
van nieuwe ideeën, moet dan ook de da tum 
van 11 oktober a.s. beschouwen als een 
enige gelegenheid om de oude dorpsven
sters open te gooien en nieuwe lucht binnen 
te halen En haar «kampagne» voeren 
niet op "basis van -een betere lantaarnpaal 
of een effener voetpad, doch In het licht 
van de samengroeiende dorpengemeen
schap, die een integrerend deel vormt vai» 
de volksgemeenschap. 

hl& Babylon 
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WIJ EN DE EISEN 

VAN ONZE BOEREN 

Ten behoeve van onze kaderleden, propagandisten en leden-landbouwers 
brengen we hieronder de besluiten, zoals ze voortgerloeid zijn uit de op de 
landbouw-studiedag te St.-Niklaas gehouden referaten. 
Deze studiedag (waarop het woord gevoerd werd door de heren ir Colemont, 
volksvertegenwoordiger dr R. Van Leemputten, T van Overstraeten, drs Wim 
Jorissen en provincieraadslid Ludo Sels) werd druk biigewoond door hoofd-
bestuurs- en kaderleden der oartij, alsmede door talrijke landbouwers en af
gevaardigden van landbouwersverenigingen. 

— circa 225.000 ha waterzieke gronden 
dienen gesaneerd te worden. In het 
huidig tempo zal deze sanering 25 jaar 
duren. Deze termijn moet worden terug
gebracht tot de helft. Koördinatie in 
planning en uitvoering is daarbij nodig, 
o.ni. ook in het kader van ganse hvdro-
grafische bekkens. Aandacht dient to 
worden besteed aan waterstockering en 
-beheersing. In West Vlaanderen dienen 
onverwijld maatregelen te worden ge
troffen om de voortschrijdende ver/.ilting 
tegen te gaan, 

— De wet op de waterwegen, die tolanl 
verouderd is, dient te worden aangepast. 
In dit verband moeten interkoinniunales 
geaktiveerd worden. 

U ZIET DE VOLKSUNIE EEN GEZONDE 
LINDBODWPOLITIEK IN VLAANDEREN 

- o i ^ S „ r t n r,i .1 ,11 .1- , I I , 

DE VLAAMSE BOER 
— De slepende landbouwkrisis in de 
Westeuropese landen stelt zich het 
scherpst in België, wegens het gemis aan 
een tjeboorlijke landbouwpolitiek. Daar
enboven is de gebrdckige Belgische land
bouwpolitiek gericht op het bevoordeli-
gen van de extensieve bedrijven. 

— Daaruit vloeit voort dat de Belgische 
landbouwpolitiek de Vlaamse landbouw 
verwaarloost en benadeligt. Inderdaad is 
de Vlaamse landbouw in hoofdzaak 
intensief. 

— De Vlaamse landbouw is verwerkende 
nijverheid van de produktie der grote 
Waalse graanboeren, die het landbouw
beleid bepalen. Daardoor bevindt de 
Vlaamse landbouw zich tegenover de 
grote Waalse landbouwondernemineen 
in een geliikaardice po/itie als de lichte 
püverhetd tegenover de Waalse zwaar-
industrie. 

— De bevoordeling van de extensieve ten 
nadele van de intensieve landbouw komt 
o.m. tot uiting in het mechanisme van 
het Landbouwfonds, dat voor driekwart 
gespiisd wordt door de Vlaamse land
bouwers, zonder dat zij daarvan in even
redigheid terug ontvangen. 

— De infrastrukturele problemen van de 
Belgische landbouw wegen hgt zwaarst 
op Vlaanderen. De gebrekkige toestand 
van het landbouwwegennet, de versnip
pering van de percelen, de kwaal der 
waterrieke gronden, het ontoereikende 
waterbedplinssnet doen zich in Vlaande-
ren_ veel zwaarder aevoelen dan in Wal
lonië. Daarenboven schept de gemiddeld 
kleinere omvang van het Vlaams land
bouwbedrijf t.o.v. het Waalse reeds een 
probleem op zichzelf. 

— Vooral de produkten van de Vlaamse 
landbouw worden getroffen door de 
wijze waarop de regering met een kun>>t-
matige indexpolitiek de gevolgen van de 
levensduurte tracht te- bestrijden. 

— Het gebrek aan landbouwvoDriicliting, 
de onvoldoende bezetting van onze ver
tegenwoordiging in het buitenland met 
landbouwattachés, hebhen vooral op de 
Vlaamse landbouw een nadelige weer
slag, omdat eer intensieve landbouw met 
gevarieerde prodi»kten meer behoefte 
heeft aan voorlichting en marktprospek 
tie. 

— De Vlaamse landbouw wordt veel 
meer dan de Waalse benadeeld doior de 
mistoestanden in de zuivelsektor, w.o. 
een chaotische spreiding van te vele en 

te kleine melkerijen en een overbezetting 
in de distributiesektor. 

— Het wetenschappelijk land- en tuin-
bouwonderzoek bevindt zich, tegen iede
re logika en rechtvaardigheid in, hoofd-
rakelijk in Waalse handen (I.W.Ü.N.L.). 

— De sociale acütersteUing van de land
bouw op het gebied van kinderbijslagen 
en pensioenen laat zich, omwille van de 
demografische situatie en omwille van de 
lagere rentabiliteit in de Vlaamse land
bouw, scherper gevoelen in Vlaanderen 
dan in Wallonië. Het probleem der ver
vroegde op-pensioenstelling van niet te 
herklasseren landbouwers op niet leef
bare bedrijven is in hoofdzaak een 
Vlaams probleem. 

Om al deze redenen dient het land
bouwbeleid totaat herdacht te worden en 
gericht op de gebieden waar de slepende 
krisis van de Belgische landbouw zich 
het scherpst laat gevoelen. 

Daar een dergelüke heroriëntering van 
de Belgische landbouw in de richting van 
de ffrotere nooH van de Vlaamse land
bouw in de eeeeven omstandigheden 
denkbeeldig is, zal uiteinrlelijk slechts 
zelfbestuur door federalisme de belangen 
van de v^laam^e landbouwers veilier kun
nen stellen. 

In afwachting echter dringen zich de 
maatregelen op, zoals voorgesteld hierna. 

MAATREGELEN 
A. D E I N F R A S T R U K T U U R 

Elk gezond landbouwbeleid moet be
ginnen met de bodem elementair werk-
ohiekt van de boer. 

Om het verH^c van waardevolle onver
vangbare landbouwgrond te keer te gaan 
en om te betet'en dat de landbouwgiond 
tot voorwerp van spekulatie zou worden, 
stellen wi' vonr : 

— aan de nand van de ontdubbelde 
bodemkaart (I.W.O.N.L.) dienen de in
dustriële en residentiële zones aanaeduid 
en- afgebakend te worden • 

— buiten deze zones mag de landbouw
grond slechts afgeleid worden van zijn 
bestemming in het kader van welomlijn-
de ontefeeningen te algemenen nutte ; 

— .jiiuiiouwgrond mag slechts verhan
deld of verhuurd worden aan personen 
die werfceHjk de landbouw als beroep 
beoefenen. 

De bodembescbermende en bodemver* 
beterende maatregelen moeten in ver
sneld tempo worden uitgevoerd : 

— Circa 820.000 ha komen in aanmerking 
voor ruilverkaveling. Aan bet vtiorziene 
tempo zal deze ruilverkaveling 32 jaar in 
beslag nemen ; bet voorziene tempo 
wordt echter lang niet bereikt. Daaren
boven werd met de ruilverkaveling te 
laat begonnen. De psychologische hin
derpalen voor de ruilverkaveling moeten 
thans weggenomen worden door dege
lijker voorlichting op grotere schaal : het 
probleem der ruilverkaveling dient enger 
gebonden te worden aan de maatregelen 
voor verbetering der landbouwwegen en 
aan de bodemverheterende en bodembe-
sehermende maatregelen. De op beide 
laatstgenoemde eebieden te nemen maat
regelen hebben een zo dringend karak
ter, dat zij gedeeltelijk moeten losge
maakt worden van de eigenlijke ruilver
kaveling. 

— Buiten het voorziene ruilverkavelings 
gebied wachten ongeveer 5.000 km land
bouwwegen OD verbetering. In het huidig 
tempo zullen de verbeterinaswerken 50 
jaar in beslas nemen. Ze dienen merke
lijk versneld te worden. 

— Ontoegankelijke percelen dienen met 
hei ""Ihouwweeennet verbonden te 
worueu. 

De infrastruktuur-politiek van de 
landbouw dient vervolledigd te worden 
door : 

— versnelde aanshirting der afgelegen 
\\ijken en hoeven op het ele»'tricitpitsnet, 
versterking der lancfeliike eleclriciteits-
netten in het kader van de voortschrij
dende mechanisatie ; 

— uitbreiding van de water^'oor/iening,. 
vooral m de op dat aebied verwaarloos
de Vlaamse urovjncies ; 

— verhoogde propagiindistrsclie finan-
tiële inspanning voor het niodernisereii 
en rationaliseren van dp Ittnilhvuwers-
woonst en de bedrijfsgebouwen. 

B. OE B E D R I J F S V O E R I N G 

Met het oog op een vvetensihappcliiker 
en rendabeler individuele bedrijfsvoering 
dient 

— het landbouwonderwijs verdei te 
worden uitgebouwd en aangepast ,iap de 
noodwendigheden van de recenle evo
lutie , 

— het gr.ilis avondmidervvijs te worden 
uitgebreid en gennii/aseerd ten einde de 
landbouwers toe te laten hiif uTte+tek-
tuele, morele en sociale \oitning te ver
volmaken ; 

— de tijdeiiike uifwi.sseling \an longe 
landbouwers mei andere landen te wor
den aangemoefliad en financii-el ni'tjehjk 
gemaakt; 

^ de affrt-iéle roorlictLtingsdiensten Ie 
worden nitHeriist me^ vuld"endp weten» 
schappelijk personeel en financiéle iiud-
'lelen, on' /od<'ende te komer tot pen 
lielangloze en wetens''bappeli|ke terh-
nische en ekimoinische \oorlifht)pg die 
door de landbouwers i'" \ertroiiv\en kan 
geraadpleegd worden, In dit ^erl)and 
dienen eewestelijke diensten ingericht te 
worden. 

— het initiatief van landbouwers, die in 
groepsverband hun problemen wensen re 
bespreken, te hestude'en en np te losesn, 
aanspinoedigd door financiële en tech
nische hulp ; 

(Vervolg op blz. 10f 
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UIT DE 
ARCHIEVEN DER 
V L A A M S E BEWEGING 
In zijn « Brieven aan een dode Vriend » gaf Lodewijk Dos
fel de neerslag van de gesprekken die hij met priester Pop-
pe gevoerd heeft over het in Vlaanderen zo netelige pro-! 
bleem van de Kerk en het nationalisme. De situatie, lijk 
wij ze vorige week trachtten te schetsen, vatte hij samen : 
«De Vlamingen hebben soms de beklemmende indruk dat 

KERK EN NATIONALISME 
hun Kerk, in hun ogen de bruid des Heren, op sommige 
ogenblikken wordt de dienares van de Staat met al zijn 
machten die Vlaanderen verdrukken », Voor die verhouding 
Kerk-Staat en het zich soms zeer opportunistisch aanpas
sen aan de heersende machten meende Dosfel volgende 
verklaring te moeten geven : «In België zijn de gelovigen 
het niet gewoon veel uit te geven voor de eredienst. Talrijk 
zijn de parochies, de kerken, de behoeften voor bouw en 
herstel. «Wij vragen geld» is dus de noodkreet van het 
geestelijk gezag. Geld om goed te doen, geld in dienst van 
Kristus tegen de Mammon In. Welnu, in België, ook in 
Vlaanderen is het geld voor het allergrootste deel in han
den van mensen die niets tenzij instinktmatige afkeer 
voelen voor de Vlaamse beweging, voor de strijd van het 
iVlaamse Volk. Wanneer die mensen nu hun geld willen 
geven, doen zij dit niet altijd onbaatzuchtig en onvoor
waardelijk. Ze schenken veel doch in ruil voor invloed 
2n macht». 

-«.^«M « W>JO 

Dosfel schreef die tekst op een o-
genblik dat het wel een dogma leek 
dat in België alle katolieken in één 
partij moesten verenigd zijn. Wij 
kunnen thans ons onderzoek naar de 
gevolgen voor de Kerk en voor 
Vlaanderen van die gebondenheid 
Kerk-Staat-Partijpolitiek voortzetten 
op een ogenblik dat, in een basiswerk 
als « De Kerk in Vlaanderen », Dr. 
Van Isacker S.J. al duidelijk durft 
schrijven dat de confessionele partij 
de godsdienst veel kwaad heeft ge
daan. 

NADELIG VOOR DE KERK 

Dat die gebondenheid aan de poli
tiek van een unitaire staatspartij, 
lange jaren grotendeels beheerst door 
Walen en franssprekenden, niet al
leen de Kerk in Vlaanderen, maar 
ook de Vlaamse ontvoogding ontzet
tend veel kwaad heeft gedaan, menen 
wij te kunnen bewijzen met talloze 
feiten en citaten. Politieke evoluties 
zijn inderdaad zo wisselvallig dat de 
twee hoekstenen waarop de Belgische 
hogere geestelijkheid vooral om 
praktische redenen haar verhouding 

tegenover de Staat meende te moeten 
vastschroeven, stenen van aanstoot 
moesten worden voor vele katolieke 
vlaamsgezinden die op heel wat prin
cipiëler basis een andere houding 
wilden aannemen. 

Ernest Van der Hallen, 

'« De ;reupele hrukkenvent » Borms - zoals hij door de vnjiinnige VV luein i,i.^!,tnot u,w j , 
genoemd - stierf aan een executiepaal : het « logisch » einde voor een door en doof 
katoUek Ylaams-nationaal voorman. Wat zegde de kardinaal t 

Wij schetsten vorige week de onge
nadigheid waarmee vele kerkelijke 
hoogwaardigheidsbekleders zich ge
keerd hebben tegen Vlaamse en ook 
sociale katolieken die zich dierven 
distanciëren van die kerkelijke ge
bondenheid aan de unitaire schep
ping van 1830 en het pseudo-dogma 
van de noodzakelijke Katolieke par-
tijeenheid. En toch, hoe betrekkelijk 
is dit alles niet gebleken ! Prof. Don-
deyne, gekend Leuvens hoogleraar, 
haalt in dit verband aan hoe met 
veel passie de Kerk in België de 
grondwet van het Koninkrijk der 
Nederlanden bevochten heeft. 

Dat positie kiezen van de hogere 
geestelijkheid is een van de hoofd
redenen geworden die het rijk der 
Verenigde Nederlanden deed uiteen
vallen in 1830. En toch : « Sindsdien 
heeft de Nederlandse katolieke ge
meenschap niet opgehouden vooruit
gang te maken, zowel kwantitatief 
als kwalitatief, spijt haar positie van 
minderheid in een overwegend pro
testantse staat; in België zijn grote 
volksdelen uit Wallonië en de groot
steden onkerkelijk geworden, of
schoon van 1884 tot 1914 de regering 
homogeen katoliek was». 

Zeer betrekkellljk is het spekuleren 
van de uitbouw van het geloof op 
basis van politieke verhoudingen, 
vooral als daartoe aanhoudend be
ginselen moeten geschonden of dood
gezwegen. Het beginsel van Sint Tho
mas van Aquino dat Volk en Staat 
zoveel mogelijk dienen samen te val
len, leek voor de ''"''•mingen meer 
vervulbaar in de .ode 1815-1830 
dan in de situatie waarin ze sindsdien 
gedrongen werden. 

DE BEVRIJDENDE WAARHEID 

De besten in de Kerk hebben voor
gehouden dat slechts de volle waar
heid bevrijdend kan werken. Iemand 
als priester Poppe, die ons soms van 
uit zijn hoge spiritualiteit als een 
wereldvreemde wordt voorgesteld, had 
scherp oog voor deze dingen. In zijn 
dagboeknotas schrijft hij in verband 
met de aktivistenvervolging waarvan 
hoogstaande kd,tolieke mensen als 
een Dr Borms, Lode Dosfel, Dr Depla, 
Dr Bruwier, het slachtoffer waren, 
ook en soms vooral van katolieke 
« ketter jagers > : « Ach waarom God 
en de waarheid soms zo laf in een 
hoekje duwen ». 

In een verhandeling, die hij ech

ter niet mocht publiceren van zijn 
bisschop, geeft hij de oorzaak van de 
zogezegde opstandigheid der Vlaam
se jongeren tegen het gezag. Hij 
schrijft : «De Vlaamse beweging is 
hun (de stu4enten vooral) uitzonder
lijk heilig. Welnu, die enige zaak die 
zij verafgoden, werd destijds miskend 
zonder bespreking, onvoorwaardelijk 
bekampt, bespot zonder kiesheid 
door hun opvoeders». Hij, de zoge-i 
zegd wereldvreemde geeft, lange ja
ren vóór dat de katolieke partij 
noodgedwongen federalistische ver
klaringen begon af te leggen, onder 
druk van de Vlaams-nationale voor
uitgang (1936) als besluit «dat het 
gezag en de toekomst der katolieke 
Vlaamse partij alleen door leiding en 
niet door bekamping der Vlaamse be
weging te verzekeren is ». 

VERLAMMENDE ONWAARHEID 
Men moet geen diepgaande histori-* 

sche opzoekingen doen om vast te 
stellen hoe verwoestend en verlam
mend voor vele waarden die te nauwe 
gebondenheid aan het verfransendQ 
Belgische unitarisme is geweest. Een 
beetje psichologie volstaat. Men moet 
geen katoliek zijn om dit te betreu-* 
ren, want ook fundamenteel mense
lijke waarden werden geschonden 
door dat schipperen tussen beginse-* 
len en < raison d'état». 

Hoeveel generaties zijn niet geeste-* 
lijk ontwricht door het tegennatuur-* 
lijke sisteem van opvoeding in een 
vreemde taal, waaraan meer dan 100 
jaar de Vlaamse jeugd Is onderwor-» 
pen door de verfransende staat dia 
spijtig genoeg ook op dat vlak eea 
stevige steun vond in het confessie-* 
neel onderwijs ? In «De Man vai» 
overmorgen » schrijft Marnix Gijseni? 
cinisch : « Men leerde ons alle vak
ken in het Frans en ik heb aldus het 
voorrecht genoten, de diepere waar-« 
heden van de godsdienst en van da 
moraal te kunnen leren in een taal 
die daarvoor werkelijk gesticht was, 
zoals kardiaal Mercier dat duidelijle 
had doen uitschijnen». Wazenaae 
(Dr. De Vos) zegt in zijn boek « Een 
Vlaamse jongen > hoe op school tij-* 
dens het gewetepsonderzoek de vraag 
werd gesteld «N'ai-je pas parlé Fla-« 
mand ? ». Het klinkt in onze tijd on-i 
geloof lijk, maar het is een bar ra 
werkelijkheid geweest, die nog nie»' 
zo lang voorbij Is als sisteem en die 
in haar geestelijke verlamming en 



menl''liteitsontwrichting bij ons volk 
tot op heden haar diepe sporen na-
la^-t. 

iioevelen, en van de besten,-zijn 
niet zwaar getroffen geweest in hun 
waardigheids- en waarheldsgevoel 
aiS ze zagen dat de draagster van de 
waarheid, die de Kerk in hun ogen 
moest zijn, bang zweeg vanuit haar 
aanleunen bij die staat. Ik hoor die 
eerlijke mens, Maurits Coppieters, die 
in het verzet gestaan had, nog zeg
gen in 1954 op een vergadering te 
Leuven : «In wezen en werking is 
de Katolieke Aktie veel te tam, 
iWaarom de onvoorwaardelijke aan
vaarding van het unitaire België « ut 
sit», waarom die banbliksems als 
men spreken wil voor de zwarte mid
dens die aan het nihilisme ten prooi 
vallen ? We kompromitteren ons niet, 
'Eerwaarde en andere Heren, we kom
promitteren slechts de Kristelijke 
naastenliefde ». 

Ook in het schandaal van de Bel
gische repressie hebben de morele 
gezagvoerders gezwegen, toen er 
moest gesproken worden. Voorzichtig
heid op een ogenblik dat de liefde, 
basiswet van het Kristendom, op 
zulke ontstellende manier wordt ge
schonden, is niet meer de kristelijke 
deugd van voorzichtigheid maar een 
al te f'̂ Ue aanpassing aan de wantoe
standen binnen de concordaire of 
schoolpaktstaat. 

De katolieke Vlamigeri konden in 
die jaren zich slechts voeden op dat 
vlak aan het radikale woord dat de 
Nederlandse bisschoppen in een ge
zamenlijke brief over de repressie 
schreven en waarin ze, in naam van 
de heilige liefdewet, een verwittiging 
stuurden met volgende afstraffings-
woorden : < Wij huiveren voor het lot 
van deze roedogenloze en door haat 
en wraakzucht verblinde mensen... 
God die harten en nieren doorgrondt 
en die niet naar de schijn, maar naar 
het wezen, niet naar het uiterlijk 
maar naar het Innerlijk oordeelt, 
wéét bovendien dat vele van deze 
harteloze en eigengerechtigde kristei-
nen door hun eigen zondig leven heel 
wat schuldiger tegenover Hem staaa 
dan menigeen van de door hen zo 
verfoeide politieke delinkwenten». 
Zulke taal moet velen in Nederland 
van de verbittering gered hebben. Bij 
ons echter, waar de repressie tien
maal erger was, waar de kollaboratie 

wat minder op nationaal-socialisti
sche basis was en waar velen getrof
fen werden omwille van een anti-
kommunistisch idealisme dat de Kerk 
mee had helpen kweken, zwegen de 
Stedehouders van Kristus. 

De ontbindingsverschijnselen heb
ben dan ook niet op zich laten wach
ten. In een van de eerste religieus-
sociografische studies in ons land, 
verschenen over Limburg (1953), zegt 
Dr. Kerkhofs S.J. over de weerslag 
van de repressie in deze katolieke 
streek. « De al te grote lichtzinnig
heid en gestrengeheid van publieke 
er private personen hebben het eer
gevoel van talrijken ongeneeslijk ge
kwetst. De besten uit vele goede pa
rochies staan voortaan apatiek in het 
sociale en religieuse leven van hun 
volksgemeenschap ». 

Wij willen hier niet uitweiden over 
het gedrag van sommige lagere gees
telijken die zich lieten meeslepen in 
de patriottische verdwazing van die 
jaren. Maar wij vragen ons toch af 
in hoever zij de minder geschakeerde 
uitdrukking waren van diezelfde ge
bondenheid aan het ingepompte 
dogma van gebondenheid aan de 
unitaire staat. 

Erger nog dan dit ingeschakeld zijn 
in het verfransende schoolsisteem en 
het bange zwijgen in beroerde tijden 
is het bekampen geweest van dè,t deel 
van de Vlaamse kristenen, dat meen
de in volle vrijheid de nationale kon-
sekwenties in onze ontvoogdingsstrijd 
te mogen trekken. Dan is voor het 
meest edelmoedige deel van de 
Vlaamse jeugd de tragische gesple
tenheid gesteld geweest die Ernest 
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« L'Elat Gendarme « : een tradüie van onderdiutiki'ng en geweld 
tegen de Vlamingen. Maar de belangstelling van de hogere kerkelijke 
oveiheid ging zelden in de richting van de ondeidiuhten. 

moeilijk in wiskundige grootheden 
uit te drukken zijn. 

In die jaren na de eerste wereld
oorlog die voor een groot deel beslis
send zijn geweest voor de geestelijke 
houding van het katolicisme in onze 
streken in de volgende decenniën, 
werd die innerlijke harmonie wel fel 
gestoord bij duizende Vlaamsgezinde 
jonge intellectuelen. 

Brutaal werden zij voor de keuze 
gesteld : of goed katoliek zijn, of na
tionalist zijn. In de strijd tegen het 
A.K.V.S. (Algemeen Katoliek Vlaams 

kwetst. (Het is de generatie Wal* 
schap, Marnix Gijsen). 

Wonden werden gemaakt, die M 
het gunstigste geval heelden, maaïj 
met grove littekens, in het ongunstige 
ste geval dodelijk waren. Hoevele^ 
positieve krachten (met meer tempe-» 
rament ? minder sereniteit dan eem 
Dosfel of Van der Hallen) hebbem 
toen met klank of geruisloos, d® 
Kerk verlaten ? Dat die gevoelenas 
van uit die slechte traditie nog zeer 
gemakkelijk opslaan, schreef onlang» 
het katolieke maandblad «De Maand* 

DE VERKEKEN KANSEN 
i i t j i i 

Van der Hallen geformuleerd heeft 
gils «De schijnbare tweespalt tussen 
de strijd voor het behoud van ons 
eigen wezen en onze katoliciteit». 

Wij benaderen hier de sfeer van de 
allerintiemste houding, het vlak van 
de religieus-morele innerlijke har-
rnnnio 'Ppalitpit^n. maar die zeer 

« Ilct Nedeilands is ongeschikt voor hel hoger onüeiwijs », besUsie het episcopaat. 
Bén der gevolgen van die - thans onbegrijpelijke - beslissing wa* de iange en 
ongenadige ttrijd voor de vernederlandsing der Gentse hogeschooL. 

Studentenverbond) en tegen het 
Leuvense K.V.H.V. kunnen wel data 
gezet van botsingen en nederlagen, 
die — met het verdwijnen van het 
A.K.V.S. en het doorzenden van de 
« rebellen » lijk Romsee en Beeckman 
— strategische overwinningen voor de 
kerkelijke hiërarchie van die dagen 
waren. Innerlijk is toen veel kapot 
gemaakt. «In die dagen werden stu
denten geslachtofferd aan hun lid
maatschap van het A.K.V.S. Roepin
gen gingen te loor. Carrières werden 
gebroken of onderbroken. « Brieven 
liggen hier voor mij waarvan de le
zing mij de keel toeschroeft» schrijft 
een biograaf van Ernest Vander Hal
len, priester A. Boni, in het in 1950 
verschenen Davidsfondsboek over de 
Lierse studentenleider. Met wat te
rugblik lijkt die strijd onzinnig tegen 
een beweging waarover nu herhaal
delijk gezegd is dat ze zeer onvolko
men is vervangen door de in haar 
plaats geschoven K.S.A. Prof Wester-
linck van Leuven zei in zijn kursus 
over Nederlandse letterkunde : «Het 
A.K.V.S. was een onovertroffen 
school van zelfaktiviteit en vrijmoe
dig ontdekken van het leven ». Toch 
werd die keuze geëist, ook te Leuven, 
toen alle Vlaamse studenten een be
wijs van gehoorzaamheid moesten 
ondertekenen in 1925 dat zoveel was 
als een verplicht verloochenen van de 
nationalistische beginselen. In zijn 
roman «De Zondebok» (Vlaamse 
Pockets) die een echt tijdsbeeld is 
van die verwarde periode, schrijft 
Paul Lebeau hoe de hoofdfiguur in 
dit boek innerlijk verstikt onder dit 
opgedrongen gewetenskonflikt : «In 
Leuven ging het leven voort. Maar ik 
hield me afzijdig. Er was een loom
heid en een wrang kriticisme in mij 
gekomen die ik vroeger niet had ge
kend... Ik kon niet kiezen tussen 
Vlaanderen en Kristus. Hoe kon ik ? 
Ze waren één in mij. Gekozen heb ik 
niet, maar ik geloof dat ik ze beide 
heb opgegeven en met hen gaf ik de 
zin van mijn leven op ». 

Meestal wordt dat nu afgewimpeld 
met een « Och ja dat is geschiedenis 
geworden». Geschiedenis die nog 
doorwerkt. Hoevelen van de besten 
Sverden in die jaren ongeneesUjlt' 

i.v.m. de Pauselijke toespraak over 
« de steriele twisten » : « Men zal ia. 
deze kwestie zonder moeite de sporem 
terugvinden van een taai, door alle» 
heen standhoudend politiek klerika-t-
lisme ». Taai zijn inderdaad de wor-* 
tels van zulke scheefgroei. Lang na. 
de moord op het A.K.V.S. zei ons in. 
1955 sen leraar epigoontje van d© 
mannen met de ijzeren vuist : « Alsr 
ze weer terug beginnen tegen België 
te schrijven, lijk voor de oorlog, zal 
ik het aan de kardinaal laten weten »» 
Ze, dat was het brave blad «Hernieu
wen» van de K.S.A. dat een steekje 
had gegeven op « La Libre Belgique ». 
Hij was een priester-leraar, braal! 
maar middelmatig, die « gezagsargu-» 
men ten van indertijd », half had ver-* 
teerd. 

Want dat is ook een van de grote 
nadelige gevolgen geweest van de 
houding van het Belgisch episcopaat 
tegen de Vlaamse beweging. De prijs 
aan het middelmatisme. De recrute-
ring in omgekeerde zin. Wij haalden 
vorige maal de richtlijnen aan over 
die flaminganten-seminaristen «die 
nooit in het onderwijs mochten ge
zet». Het heeft niet veel zin hier na
men tegenover elkaar te gaan zetten 
van Vlaamsgezinde, verstandige 
priesters die begraven werden «bach-
ten de kupe» en anderen die «het 
ver hebben gebracht». Dat dit ech
ter geen gezocht iets is, maar een 
rulmer aanvoelen ook op andere ge
bieden, toont de uitspraak van Pieter 
Daens in het boek van Luc Delaforte-
rie over die priesters die het in de 
grond met de Daensisten eens waren» 
maar die het bekampten uit vrees
achtigheid, of om mogelijke bevorde
ringen niet uit te sluiten. Het waren 
inderdaad niet altijd de besten die in 
de verhouding Kerk-Staat in België 
kritiekloos stonden tegenover het 
episcopaat. Pater Callewaert vraagt 
zich af in zijn studie over de oorzaken 
van de geloofsafval in Vlaanderen 
wat positiefs er hier niet zou moge
lijk geweest zijn als die vele Katolie
ke nationalisten, die nu in konflikt 
of in quarantaine stonden, zich in 
harmonie hadden kunnen inzetten 
jnet de hiërarchie. Hun eigen schuld ï 

Walter Luyten 
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— de machanisatie op een wetenschappe
lijk verantwoorde wijze te worden aan
gemoedigd, om over-investering in ma
chines te voorkomen. 

C. DE PRODUKTEN 

Gezien het belang van buitenlandse 
marktprospektie, dient het getal der 
landbouwattaché's te worden verhoogd, 
dienen exportveilingen te worden opge
richt en verkoopbureaus in belangrijke 
buitenlandse centra en dient de propa
ganda voor onze produkten intensiever 
te worden gevoerd. 

fTet wegvallen van de tariefmuren in 
het raam van de Gemeenschappelijke 
Markt en de daaruit voortvloeiende in-
voermogelijkheden, mag niet ten koste 
vallen van onze binnenlandse en zeker 
niet van onze Vlaamse landbouwers, 
grootste slachtofiers van een jarenlang 
gebrekkig landbouwbeleid. 

De binnenlandse markt blijft echter 
voor tal van onze produkten het bijzon
derste afzetgebied en moet intensiever 
dan voorheen door voorlichting en pro
paganda naar deze produkten gericht 
worden. 

_ Voorlichting en financiële aanmoedi
ging van overheidswege dienen er op ge
richt te zijn, de kwaliteit en de prezen-
tatie van de produkten voortdurend te 
verbeteren. 

Gezien het uitschakelen van tussenper
sonen bij de distributie, de marge tussen 
de kostende prijs en de verkoopprijs aan 
verbruiker ten gunste van de producenten 
zal verkleinen en mede gelet op het feit 
dat het optreden der producenten in 
koöperatief verband dit doel binnen hun 
bereik brengt, dient de oprichting en de 
werking van koöperatieven wettelijk 
begunstigd te worden. Speciaal in ver
band met de zuivelsector dienen volgende 
maatregelen getroffen • vermindering van 
bet aantal melkerljen en afbakening der 
ophaalzones. sanering van de distributie. 

Het overheidsbeleid inzake prijzen 
dient gericht te zijn op prijsstabiliteit en 
renderende prijzen. 

D. VERSCHILLfNDE 
— De landbouwvoorlichting dient de 
kleine' bedrijven te richten naar gespecia
liseerde teelten; de middelgrote bedrijven 
dienen gericht hetzii naar monokultuur, 
hetzi] naar vleesproduktie of opkweek 
van dieren, hetzij naar melkvoortbrengst; 
de grote bedrijven dienen gericht naar 
veeteelt en/of industriële teelten. 

— Het landbouwinvesteringsfonds dient 
over ruimere middelen te beschikken om 
zijn taak vollediger en efficiënter te kun
nen volbrengen, nu een steeds groter 
behoefte aan kapitalen zich doet gevoelen. 
— Het aandeel van de landbouwproduk-
ten in de lijst der produkten van de klein-
handelsindeks dient teruggebracht tot 
werkelijkheidsgetrouwe verhoudingen. 
Een beheersing van de gevolgen der 
stijging van de levensduurte op de rug 
van de landbouwers, kan niet langer 
geduld worden. 

— Met het oog op een billijke verdeling 
van de gelden tussen intensieve en 
elcstensieve landbouw dient het Land
bouwfonds heringericht te worden. Gel
den van het Landbouwfonds mogen in 
geen geval dienen om de botersmokkel te 
bestrijden, 

— De prijs- en/of aanhodsregelende 
maatregelen dienen steeds getroffen met 
het oog op het behoud van onz« taiten-

landse markten. 

— Dte binnenlandse kostprijs der ver
schillende produktiefaktoren dient, even
als de verkoopsprijzen, afgestemd te 
worden op deze in de andere Euromarkt-
landen. Ruimere kredietmogelijkheden 
en vrijstelling van zekere fiskale lasten 
(zoals voor de industrie) dienen jn dit 
verband toegestaan. 

E. SOCIAt-E MAATREGELEN 
— In het algemeen moet het landbouw
beleid er op gericht zijn, de landbouwer 
het loon van een geschoold industriear
beider te waarborgen, ook ingeval van 
rampen. De pariteitswet bewijst, alleen 
reeds door haar bestaan, dat pariteit nog 
niet werd bereikt. Deze wet is döaren-
boven onvoldoende en moet dringend 
omgebogen en aangevuld. 

— Het gelijkschakelen van de kinderbij

slagen van zelfstandigen en loontrekken* 
den is vooral met betrekking tot de Iand« 
bouwers een elementaire eis van sociale! 
rechtvaar^gbeid, wegens db deinogra< 
fische rijkdom van de boerenstand en 
wegens het feit dat de landbouwers eea 
bijzondere positie als grootverbruikers 
innemen. Alleen door de gelijkschakeling 
kan het familiaal karakter van onze 
landbouw gewaarborgd blijven. 

•— Na een leven van zware en voor gans 
de gemeenschap nuttige arbeid moet de 
landbouwer kunnen genieten van een 
pensioen dat het noodzakelijk levensmi» 
nimum waaAorgt . Een speciaal probleem 
wordt gesteld door oudere landbouwers 
op niet-leefbare bedrijven ; hun overscha
keling naar andere sektoren is praktisch 
uitgesloten. Landbouwers van meer dan 
vijftig jaar die afstand doen van hun 
landbouwbedrijf en geen opvolging heb
ben, dienen beschouwd als pensioenge-
rechtigd. 

•— Indien overschakeling volgens vast fe 
leggen criteria onvermijdelijk geworden 
is, dient zulks te gebeuren onder mens
waardige voorwaarden, slechts na dege
lijke herscholing en met inachtname van 
de noodzaak aan eventuele financiële 
hulp voor stopzetting en wederuilrusting. 

— Het beroep van landbouwer dient 
beschermd te worden in die zin, dat ver-
koops-aktieve bedrijven slechts mogen 
uitgebaat worden door beroepsland-
bou\vers. 

BELGIË! DE RECHTEN VAN DE MENS 
Verleden week b r a c h t e n we, onde r de t i te l « V l a a n d e r e n - Europa », een a r 
t ike l wvet de Europeise Konven t i ë voor de « B e c h t e n v a n de Mens ». We b r e n 
gen h i e ronde r een p a a r s lo tbeschouwingen hierover , a a n de h a n d van h e t 
« Europees » offensief der f ranski l jons . 

Verleden j a a r werden door de 
franstaligen karrevrachten verzoek
schriften ingediend bij de Europese 
Commissie ter verdediging van de 
Rechten van de Mens. In de Commis
sie, die over de ontvanke-ijkheid van 
deze verzoekschriften moest oordelen, 
zetelt terug geen enkele Vlaming. 
Daarenboven houdt die Commissie er 
eigenaardige stanöptmten op- na. Een 
van haar voornaamste opdraHïht^n is, 
alle verzoekschriftlen te weren die 
tütgaan van opruientfe groepen of 
personen die met dezfe opntieï«ïe 
groepen kontakten honden. 

Is deze Commissie er werkelijk niet 
van op de hoogte dat de Gentse 
franskiljons hun heil hebhen gezocht 
bij de N.A.K. en. kompagnie? En zou 
deze Commissie exvan onwetend zijn 

dat tussen de N.A.K. en de Gentse 
bommenfabrikanten nauwe relaties 
bestonden? En is het gebruiken van 
bommen en de ganse kampagne van 
de franskiljons tegen de Vlaamsge
zinden niet van « opruiende aard »? 
Moeten wij aan de Commissie de se
ries wansmakelijke pamfletten toe
sturen, waarin de Vlaamsgezinden 
voor noziste»,. landverraders eji 
moordenaars worden uitgescholden? 

En toch... al deze verzoekschriften 
werden gretig door de Commissie 
aanvaard en ontvankelij'k verklaard. 

WELKE VCNLGENOC STAP ? 

De Belgische r ege r ing m a g n u 
h a a r opmerkingjea k e n b a a r m a k e n 

be t re f fende de on tvanke l i j khe id v a n 
de f r ansk i ' j onse ve rzoekschr i t t en . 
Wij zouden h a a r wijselijk: wil len a a n 
raden,, de f ranski l jons geen geli jk t e 
geven. De t a a l w e t t e n worden d o o r 
V laande ren als e e n k a a k s l a g a a n g e -
voeldi De t a a ' w e t t e n in h e t voordeel 
van een f ra i i s ta l ige kas t e wijzigen 
zou een n ieuwe k a a k s l a g be t ekenen , 
die V laande ren n o g d ieper zou g r i e 
ven d a n de voorgaande . 

VTie zal de s t andp ton ten v a n \iaaiir 
d e r e n ve rded igen in de Commiss ie 
van Zeven Leden die over d e g e 
k r e n k t e r e c h t e n v a n de fcanstaUge 
k a s t e m o e t oocdelen? 

N a d a t de reger ing h a a r o p m e r k i n 
gen a a n de R a a d v a n E u r o p a hee f t 
ove rgemaak t , zal een Commissie wor 
den samenges t e ld die eventueel r e c h t 
zal sp r eken over de g e k r e n k t e r e c h 
t e n v a n de f rans ta l ige kas t e . 

We zijn zeer ben ieuwd om t e we ten 
wie d a a r de ve rded igende p a r t i j v a n 
d e Vlaamse volksmassa zal spe len? 
Of i s V laande ren n i e t de v o o r n a a m 
s te be t rokkene in d i t geding? 

DE ABONNEMENTENSLAG 
Van h e t f ront van de a b o n n e m e n t e n s l a g deze week, weinig 
n ieuws Er is wel iswaar goed gewerk t geworden, m a a r d e 
gro te cijfers die ve rwach t worden , k w a m e n n o g n i e t b i n 
n e n I n ieder geva- deed Antwerpen reeds een sp rong voor
u i t en d a a r a a n zal de Volksunie-week in en b u i t e n die s t a d 
wel n i e t vreemd zijn. 

I n t u s s e n s t a a t Aals t d a n 
toch nog alt i jd a a n de lei
d ing vóór Mechelen. Beiden 
hebben h a a s t dezelfde op 
g a n g en he t belooft tussen 
die twee een felle spu r t te 
worden wannee r de e indmee t 
in h e t zicht komt . 

Wie ook een pluim verd ie
n e n deze week, zijn de m a n 

n e n van Roeselare . D a a r b l i j 
ven de cijfers m e t r u k k e n 
n a a r omhoog g a a n ! Van de 
« k le ineren * doen Hassel t en 
Tongeren h e t ook l a n g m e t 
s lecht , terwij l ons v a n u i t 
D e n d e r m o n d e gemeld word t 
d a t men ver leden week m e t 
k l ank over h e t cijfer van ver
leden j a a r ging. 

^ ^ B ^ _ 

^ ^ ^ ^ 

Een goede 

GAZONM/yUER 
vindt U bij 

Firma 
DE COCK L. 

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

Eigen werkhuis, en onöer-
houdsdlenst. Vraagt de-

1^ monstratie zonder verJMa» 
^ tenia. 

Vermi t s wij vorige week 
geen overzicht h e b b e n gege
ven d o e n wij h e t t h a n s en 
h e b b e n wij de gewone r a n g 
sch ikk ing eens o p g e m a a k t 
a a n de h a n d van de ci jfers 
over de voorbije veer t ien d a 
gen. Die s t a n d ziet er d a n u i t 
a ls volgt : 

1 Roese la re ; 2 A n t w e r p e n ; 3 
T o n g e r e n ; 4 G e n t ; 5 Hasse l t ; 
6 Aals t ; 7 Meche len ; 8 Brus 
sel ; 9 Leuven ; 10 Oos t ende -
Veurne -Diksmuide . 

De m a a n d mei b r e n g t h e t 
lente-offensief van de Volks
unie . K o m a a n jongens , nog 
een i n s p a n n i n g en de a b o n 
n e m e n t e n s l a g kan t i jdens die 
de r t i g dagen een r eusach t ige 
vooru i tgang boeken. Een a-
b o n n e m e n t t o t h e t e inde v a n 
h e t j a a r kost n u nog s lechts 
130 fr. Goedkoper kan h e t wel 
n i e t voor a c h t volle m a a n 
den ! 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 

Voor de Vlaamse 
ver iofgaager ï taao de 
kus t Oe i l s roomzaal 
l 'Esterei Herii<.tr l i l 

B L A N K E N B E R G E 
m a a k t oekeno d a t er vanaf 
29 m a a r t Pasen kamer s te 
huur zl]n met of zonder 
on tb i j t Lage orl jzen oeste 
verzoreing en o grote keu
ze van atlerbestf> roomijs , 
wafetó fcoföe enz 

Tel. (050)41360 

Z O N D A G 
14 20 : Bectatstreekse reportage van 
fle bekUmming van ae Eiffeltoren te 
Parijs — 14.45 : Ouüe Jsatlxedralen 
en kloosters In Rusland . fümrepor-
tage — 15 00 : Voor boer en tuinder, 
land- en tuinbouwmagazine — 15.30: 
De Tljdscapsule — Tussen 16 05 en 
18.00 : Klem, klem, kleutertje ; 
Broadway goes Latin , Wielrennen — 
18.30 : Rechtstreekse reportage van 
de beklimming van de Eiffeltoren te 
Parijs — 19.10 : PHms voor de jeugd 
^ 10.55 : Sportuitslagen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 . Rudl Carrell-
show — 2100 : Sportweekend : 
sportaktuallteiten — 2125 : Volks
concert (III), gegeven door de Phil-
harmonle van Antwerpen — 22.25 : 
Tweede nieuwsuitzending — 23 35 : 
Rechtstreekse reportage van de 
wereldkampioenschappen beroeps-
dansen gehouden te Berlijn. 

M A A N D A G 
16 30 : Wielrennen : Rechtstreekse 
reportage van de wielerwedstrijd 
« De Waalse Pijl » — 19.00 . Tiener
klanken — 19 25 : Zoeklicht op de 
kulturele aktualiteit — 19 45 • De 
Weerman — 19 50 : Sport in 't kort 
— 20.00 : TV-nieuws — 20 20 : 't Is 
maar een woord — 20 55 ; Panorama 
— 21 40 : Festival : een selektle van 
bekroonde korte films — 22.30 : 
Medium — 22.40 : Tweede nieuws
uitzending. 

D I N S D A G 
14 05 : Schooltelevisie. Biologie : 
De heide — 19 00 : Gastprogramma 
— 19 30 • De Pllntstones : Teken
films voor jong en oud — 19 55 : 
Sport in 't kort — 20 00 : TV-nieuws 
— • 20 20 : De kat op de koord : 
Miserie op tafel — 20 50 : Eseuriaal, 
opera naar een eenakter van Michel 
do Ghelderode — 21.40 : Steekporaef: 
Dienstmeisies — 2210 : 'Tweede 
nieuwsuitzending. 

W O E N S D A Q 
17.00 : Televlsum : Een uur met 
Bob Davidse — 19 00 : Teletaalles : 
Nederlands — 19.15 : Openbaar 
kunstbezit «O.-L.-Vrouw van da 
Zeven Smarten » door Adrlaan Isen-
branat (gest. ca iBtH) — 19 29 : 
Penelope : de uitzenaing voor de 
vrouw — 19.60 : De Weerman — 

19.55 : Sport in 't kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Speelfilm : Je 
bent geen weesje (Ty ue sirota) : 
Russische familiefilm van Tsjoekrat 
Abasoff — 21.35 . Leustuka 64 : Op
treden van de cabaretgroep van de 
Leuvense studenten — 22.10 : 
Medium : Toneel — 22 20 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

D O N D E R D A G 
10.00 : O -H.-Hemelvaartaag in Euro
visie — 16 00 : Het zandkaateel : 
poëtische füm van Jerome Hill met 
Barry en Laurie Cardwill — 19 00 : 
TeletaaileB . Engels — 19 30 : Arena, 
ons veertiendaags sportmagazme — 
19.55 : Sport in t kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Pastoor Cam-
pens : TV-bewerkmg van de gelijk
namige novelle van Ernest Claes 
door Paul Hardy — 22.05 • Gelegen-
heidsprogramma voor Rerum Novar 
rum — 22 35 : Première — 23 15 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

V R I J D A G 
14 05 : Schooltelevisie : Toepassin
gen van de optica - Biologie . De 
helde — 19.00 Het geheim van het 
gestolen halssnoer : Zeeverkenners 
ter hulp — 19 15 : Tienerklanken — 
19 55 . Sport in 't kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : De Weerman 
— 20 25 : Charlie Chan in Shangai 
— 21.30 : Kantatistiwa (Dageraad), 
een filmreportage van Lucien Gavi-
net over de Andes-mdianen — 22 10: 
Tweede nieuwsuitzending — 22 20 
tot 23.10 : Close-up van de Franse 
kineast Louis Malle. 

Z A T E R D A G 
10 00 : Teletaalles : Nederlands — 
10 15 : Zweden, land en volk . On
bezorgd door 't leven — 11 15 : Tele
taalles : Engels — 17 00 : Klein, 
klein, kleutertje — 17 20 : Tijd *oor 
V : Magazine voor de jongeren — 
17 45 : Biologie : De heide — 19 00 : 
Bugs Bunny : een suite van teken
film» (2e afl I — 19 30 : Dwaaltocht 
door het dierenrijk : Op handen en 
voeten — 19 55 : Sport in 't kort — 
20 00 : TV-nieuws — 20 20 : De 
vader van ae bruid (2e afl ) — 
30.45 : Vlieg eena udt I : een toerlB-
tischfi quiz georganiseerd In samea* 
werking met de Sabena • Grteken-
lana — 91.35 - Echo — 33.06 • Etelï 
87e politiedistrict : Het titelgevecht 
— 22.55 : Tweede nieuwsuitzending. 
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KUNST EN KULTUUF^ - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KU 

D e klassieke generatie-indeling van de Zuid-Neder landse litera

t uu r plaatst Pau l Lebeau, s amen met o.m. Marcel MattKijs en 

Demedt s , tussen de generat ie van 1930 — met Walsch , p als 

voo rnaams t e figuur — en de oorlogsgenerat ie (met V a n Baelen, 

V a n A k e n , L a m p o , D a i s n e ) . 

O p het eerste zicht lijkt deze klassifikatie juist — en derhaiv-e 

ook de konklus ie die herhaaldelijk hierui t ge t rokken wordt : dat 

de vern ieuwing van de Zuid-Neder landse r o m a n ttiet slechts be

gint bij Walschap , maa r dat deze laatste er zelfs als het ware 
1 1 t I I I i I I I [ I ^ • I n t 1 r 1 — ' 

de (( gangmaker » van geweest is. 

Nochtans, wanneer men het werk 
van de auteurs die tussen de jaren 
1930 en 1940 aan het woord kwamen 
naast elkaar legt, dan stelt men on
middellijk vast dat zowel inzake pro
blematiek als in uitwerking een di
versiteit aanwezig is die niet kan 
verklaard worden door de mvloed 
van één man of van enkele boeken. 
Trouwens, de meesten onder degenen 
die tussen de jaren dertig en veertig 
aan hét woord kwamen, schreven en 
publiceerden ofwel gelijktijdig met, 
ofwel kort na Walschap's romande
buut (wij maken hierbij abstraktie 
van Walschap's vroege, expressionis
tisch werk). Dit betekent da?t er — 
althans gedeeltelijk — een materiële 
onmogelijkheid tot een beïnvloeding 
bestastt, die nog problematischer 
wordt wanneer men het werk der au
teurs vergelijkt met dat van de ver
meende « meester », Wij dienen der
halve de vernieuWlttê'TaSi^hfef'feiild-'' 
Nederlands proza rond het laar 1930 
eerder te zien in het perspektief-van-
de toenmalige Europese stromingen 
op romangebied en van de nawerking 
van endere stromingen die ons — 
eerder laattijdig — bereikten. 

Het werk van Paul Lebeau staat in 
deze periode van vernieuwing van de 
Zuid-Nederlandse roman apart : het 
onderscheidt zich van het nieuw-za
kelijk psychologisch realisme van 
Matthijs en het nog vaak naturalis
tisch getekend miserabilisme van 
Zielens als van het vitalisme van 
Walschap, waarvan het bijna de li
teraire antipode is. Bij Walschap is 
de roman levensverhaal, bij Lebeau 
ontleding van de ziel en van de kon-
flikten die in haar ontstaan door het 
kontakt met de levensproblematiek. 
Het sterk-epische van Walschap is 
daarom — in de eerste romans al
thans — bij Lebeau afwezig. Vooral 
in zijn eerste werk «Het Experiment», 
verschenen in 1940 doch reeds veel 
eerder geschreven, is dit intellektua-
lisme zeer sterk, en overweegt het 
psychologisch ontleden van de ziels-
konflikten van twee jonge mensen 

' die ot> de 'drempel tussen puberteit 
en volwassenheid staan. Deze ontle-

. ding is zo sterk doorgevoerd, dat het 
epische er (als het ware in het essaf-'* 
Istische) verloren gaat. In « De Zon
debok » herhaalt Lebeau de proble
matiek van de jongeman in zijn groei 

steentjes voor ONS TAALGEBOVW 

ADRESSERING 
Ieder van on.s schrijft brieven. Maar 

lang niet iedereen kent de elementairste 
regels die dienen in acht genomen bij het 
neerschrijven van een adres. In negen 
op tien van de mij geadresseerde druk
werken en brieven komt een fout voor 
op de omslag of in de aanspreking. Zo 
vind ik heel vaak de afkorting 'Mr. voor 
mijn naam hoewel ik geenszins advokaat 
of notaris ben. Mr. is immers de afkor
ting van Meester, zoals Ir (ingenieur), 
Dr. (doctor). Prof. (professor) enz. Soms 
tref ik naarïiaast afkortingen aah als 
ï)hr, dhr, dh, dllr. Ook dit is verkeerd. 
•De enig juiste afkorting vóór de naam 
van de geadresseerde, is : de Hr, doch 
hier üij aan 'toegevoegd dat msen beleefd-
heidshalve Heer meestal voluit schrijft, 
zowel op de envelop als op de brief : de 
Heer Janssen. Het voorzetsel « aan » is 
hierbij overbodig. « Mijnheer •» wordt in 
de geschreven taal z'elden gebruikt. De 
afkorting voor mevrouw is Mevr., niét ; 
Mvr., Mv., en zeker niet : Mme. fticht men 
zich tot een echtpaar, dan schrijve men : 
de Heer en Mevrouw Janssens, liefst 
zonder afkortingen, of : de Heer en 
Mevrouw Janssens-van Dijck. Ook wan
neer men een dame alleen aanschrijft 
vermeldt men liefst het initiaal van haar 
echtgenoot : Mevrouw F. Janssens(-van 
Dijck). Jonge dames worden aangeschre
ven met Mejuffrouw, afkorting : Mej. Het 
is minder gebruikelijk ongehuwde heren 
met « jonge heer » aan te schrijven. 
Wenst men zulks toch te doen, dan geldt 
eenvoudig : Jongeheer K, Peeters. Dit 
mag in geen enkel geval afgekort worden 
tot jhr, gezien dit laat-ste op een adel
lijke titel « jonkheer » duidt. 

Bij het adresseren van doctors, profes
soren en allen die «én wetenschappelijk* 
titel voor faQB inanm idcaigen is « de Heer >. 

overbodig : Dr. L. Melis, Prof. Dr. K. 
Nuyts, Ir. de Baekej, Mr. van Rijck, ook 
wanneer die doctor, advokaat enz., een 
dame is. Richt men zich tot de vrouw 
van een professoi enz. dan doet men dit 
als volgt ; JVlevrouw Prof. P. Janssens 
(-van Dijck), Mevrouw Ir, Cals. 

Wel is het gebruikelijk beleefdheids
formules eraan toe te voegen in de aard 
van : de weledele Heer, de weledelge
leerde Heer, de weledelgestrenge Heer, 
en verder hoogedelgeboren, hoogedelge-
leerde enz. Deze titels worden steeds vol
uit gesdhreven Vóór de afkorting dr., mr., 
prof., ir. In België zijn deze ouderwetse 
adresseringen sinds lang in onbfuik 
geraakt, doch in Nederland zijn ze nog 
wet. Wie geregeld möt Nederland korres-
ptndèert verwijs ik dan ook naar de 
overzichten in handleidingen voor kor-
respondentie of naar de woordenboekefi 
Van Dale (vooraan)', Koenen-Endepols, 
(achteraan) en Venschueren (ibij « titula
tuur »). Vele Nederlanders benijden ons 
om onze eetivoudige adressering, doch 
zien zich ertoe gehouden zich aan het 
heersende gebruik te onderwerpen uit 
vrees voor onbeleefd of ongeletterd door 
te gaan. 

Achter de naam wordt vaak het beroep 
vermeld. Men dient zich evenwel in acht 
te nemen voor Verkeerde beroepsnamen 
zoals « expert-comptable », « elektrie-
ker », « bankbediende », « nijveraar », 
« professer », « schoolmeester ». Juiste 
benamingen hiervoor zijn respektievelijk: 
accountant, electricien, beambte, indus
trieel, leraar of hoogleraar, onderwijzer. 
Wanneer in de titel voor de naam het 
beroep besloten ligt, dient dit niet meer 
achter de naam vermeld : Dr. jur. L. 
Dooms. 

0(A 'in het adpes z«lf ikomen veel fou 
ten voor. Het i« verkeerd het nummer 

UI LEBEAU - OMNIBUS 

JOHANNA-MARIA - DE BLAUWE OLOEM - HET WEERZIEN 

naó,r volwassenheid, maar ditmaal is 
de ontleding episch veel sterker on
derbouwd, evenwichtiger en daarom 
als roman ook overtuigender en met 
'een sterkere indruk van waarachtig
heid. 

Interessant in dit boek is ook de 
behandeling van het konflikt tussen 
geloof en Vlaamsgezindheid, tussen 
geweten en gezag bij de Vlaamsge-
zinde jeugd tussen de twee oorlogen 
— en als zodanig is dit boek ook his
torisch voor ons, nationalisten, van 
belang omdat dit konflikt in onze li
teratuur weinig of geen weergave ge
vonden heeft. 

De romanschrijver Lebeau gaf ons 
dan in 1950, met het verschijnen van 
«Johanna-Maria» en een jaar later, 
met «De blauwe bloem » een bewijs 
van zijn volgroeid meesterschap als 
romancier. In deze beide romans — 
die in feite slechts één grote roman 
vormen waarbij in het eerste deel het 
meisje Johanna-Maria, in het tweede 
de vrouw en moeder de centrale fi
guur zijn — wordt de analyse van een 
gevoel op meesterlijke wijze doorge
dreven, gepaard aan een tot zijn volle 
ontplooiing gekomen episch talent. 

In •* Het; ^ Siegfrledmotief *^ i'VeF^" 
schenen in 1954, en waarin een Oost
frontsoldaat en een weerstander el
kaar na jaren terug ontmoeten en 
hun'oude'vriendschap getekend wordt 
— maar waarin ook de onvermijde
lijkheid van het door innerlijke fak-
toren voorbestemde uiteengaan der 

vóór fle straatnaam te plaatsen. Men 
schrijft bv. Kerkstraat 5 zonder komma 
vóór of achter het nummer, tenzij de 
plaatsnaam (bv. op de brief) op dezelfde 
regel staat : Kerkstraat 5, St.-Truiden. 

Straat, plein, laan, steenweg enz. wor
den steeds aan het hoofdwoord vastge-
schreven Schoolstraat, St.-Pietersplein, 
Frans H.ilslaan, Ninoofsesteenweg. De 
meeste Vlaamse gemeenten hebben hun 
foutieve <•< plaatsen » reeds officieel in 
« pleinen » veranderd, dooh met hun 
« banen » blijven velen nog opgescheept, 
Brusselbaan is even verkeerd als steen-
x\eg op (of naair) Brussel : de enig juiste 
\ormen zijn Brusselsesteenweg (zo het 'n 
\anouds bestaande weg betreft), en Brus
selsestraatweg (zo het een « aangelegde » 
\erbindingsweg is). 

Bij wij-ze <faai samenvatting hier enkele 
type-adressen : 

de Heer J. Francks 
St.-Stevensplein 1 
Beveren 
bij Roeselare 

de Heer en Mevrouw N. Cals 
Gentsesteenweg 614 
St.-Agatha-Berchem 

Dr. Stijns, psycholoog 
Zwarte-Vijverstraat 7 
Erps-Kwerps 
Brabant 

« Sint » in plaatsnamen wordt steeds 
met het volgend woord verbonden door 
een bindstreepje : Sint-Truiden, St.-Trui
den, St.-Truidenstraat. Dit geldt ook vOor 
de verbinding tussen de twee delen van 
een gemeentenaam : St.-Jans-Molenbeek, 
St.-Martens-Latem, Neder-Over-Heem-
beek. Watermaal-Bosvoorde, Herk-de-
Stad, St-Niklaas-Waas. 

'J, Bouwman. 

wegen wordt aangetoond, wordt het 
evenwicht tussen gevoel en intellekt 
bereikt. Hier bevestigt Lebeau nog
maals de voldragenheid van zijn li
terair talent. «Xantippe» dat in 
1959 verscheen, bekroonde een lite
rair oeuvre, dat in steeds stijgende 
lijn de uitzonderlijke pozitie van Le-< 
beau in onze literatuur heeft beves-« 
tigd. 

De beide romans «Johanna-Maria» 
en «De blauwe bloem » verschenen, 
samen met de onuitgegeven novelle 
« Het Weerzien », in een Omnibus
uitgave bij de Arbeiderspers, BrusseU 

In het eerste boek wordt de jeugd 
van het meisje Johanna-Mana ver-< 
haald. Zij is de dochter van de oud-
seminarist Victor Van Deylst, een 
man die zich door zijn levensdron-
kenheid, zijn genotzucht, zijn in-
stinkten leiden laat en daardoor bij 
het meisje een blijvende afschuw 
voor het lichamelijke, seksuele en in-
stinktieve oproept, die heel haar ge* 
moeds- en gevoelsleven zullen helieer* 
sen en haar voor het leven tekenen. 
Deze afschuw, die gepaard gaat met 
een energiek verzet en verweer tegen 
het « zondige » in al zijn gedaanten, 

»^^zal''tó het tweede deel «De blauwe 
bloem » haar zoon zodanig beïnvloe
den, dat onder de drukkende angsC 
voor het lichamelijke en het kwaad, 
onder een haast kwezelachtige 
preutsheid zijn jeugd er door vergald 
en verzuurd wordt, zijn geloof a a n 
getast en zijn liefde tot zijn huwe
lijk met Linda, zijn jonge vrouw, 
verknoeid. 

Wanneer Johanna-Maria -sterft^ 
waant hij zich een ogenblik sLls he t 
ware bevrijd. 

Hij herinnert zich eohter de iliefde 
van zijn moeder en de kracht en de 
energie waarmee zij hem heeft willen 
beschermen voor datgene, waarmede 
zij in haar jeugd gekonfronteerd 
werd en dat haar hele leven met af
keer vervulde. Hij beseft nu dat zij, 
ook over de dood heen, zal blijven be
staan in hem, trots alles al« een 
kracht ten goede. 

Deze 'beide romans vormen niet a l
leen door hun konceptie, door het 
evenwicht tussen het gevoel en het 
intellekt, tussen leven en ziel een 
hoogtepunt in het werk van Lebeau, 
Ook stilistisch behoort het proza van 
Lebeau tot het zuiverste dat onze 
Zuid-Nederlandse literatuur te bie
den heeft, met een bijna klassiek 
evenwicht — vooral in zijn laatste 
romans — tussen de koele nuchter-

- held van de geest en de warme glans 
van een romantisch levensgevotel. 

Dit stilistisch meesterschap heeft 
hij in het bizonder in zijn novellen 
betoond. Een — onuitgegreven — no
velle « Het Weerzien » werd eveneens 
in deze « Omnibus » opgenomen. Het 
is een oorlogsnovelle van amper een 
twintigtal bladzijden, maar van eeu 
uitzonderlijke psychologische pene
tratie, bereikt met een spaarzaam
heid aan middelen en effekten en 
getuig'end van een volkomen beheer
sing van dit moeilijke genre. 

Voor een kennismaking met het 
werk van Lebeau is deze « Omnibus » 
—̂  waarvan de prijs slechts 85 fr. be
draagt — een uitzonderlijke gelegen
heid. 

Terlooi>s weZe ook nog vermeld, dat 
de hierboven vernoemde roman « De 
Zondebok » verscheen bij de Vlaamse 
Pockets. Ook dit 'boek bevelen wij 
marm aan bij en^e lezers. 
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Ondanks alle mooie verklaringen 
• p hun Kongrres hebben de <( ver
ruimde » PVV-ers door alle ver-
|;uldsel « over begrip voor de ver-
Mchtingen der beide kultuurs:e-
Keenschappen ii weer op verschil
lende plaatsen hun oude horens 
r a n aaxtsblauw franskiljonisme en 
konservatisme getoond. Een greep 
«it de oogst die men dagelijks uit 
ie liberale pers kan doen. Een an-
Cere greep in de diepe Belgische 
l^rskorf brengt een Luikse dokter 
#p tafel <( zo bloot als een achter
s te », een la t te burgemeester van 
ée hoofdstad van Vlaanderen, en 
• en zotte eerste minister, als wij 
tenminste de interpretatie van 
Gaston Dumez over de « baraka » 
van den Theo mogen aanvaarden. 

Het Vollt 
Bespreekt zoals de meeste Bel

gische bladen (met of zonder fo
to's) het geval van die Luikse dok
ter die, om zijn verachting voor 
ie lournalisten te tonen « hen de 
rug toekeerde, zijn broek afstro
pend » (citaat Het Volk). De kom-
mentaar was minder mals dan 
die achterkaken van die blozende 
Aikkerd. 

« Zelfs « La Libre Belgique », 
nochtans bereid om de stakende 
dokters veel te vergeven, Is van 
mening dat de dokter in kwestie 
Eich niet van zijn mooiste kant 
liet Kennen, indien we ons zo mo
gen uitdnikken. en m feite straf
baar is voor de wet. Onze Frans
talige confrater schrijft dat het 
geneeskundig beroep uit het ge
baar van de dokter niet vergroot 
te voorschijn kwam. Het tegen-
«Jeel zou ons verwonderd hebben. 
Gelukkig voegt « La Libre Belgi
que » er aan toe dat het hier om 
een volstrekt afzonderlijk geval 
gaat, in andere woorden, om een 
bloot toeval. 

In zijn brief aan de koning in 
1912 zei de wallingant Destrée 
« Sire zij (red. zij = de Vlamin
gen) hebben ons onze schilders 
gestolen ». Bedoeld was de Waal 
Van der Weyden, die zeJfs zijn 
naam had laten vervlaamsen. Als 
het zo voortgaat, gaan die Luikse 
doktoors ons nog Breugel in zijn 
grofste facetten ontroven. 

La Dernière 
Heure 

Dit liberale Brusselse blad be
reed m verband met de dokters-
fcwestie nog maar eens het meest 
versleten paard van de « absolute 
vrijheid » van de 19de eeuw. A!s 
het bleekblauwe armb oedige libe
ralisme ernstig wii genomen wor
den zou het toch betere argumen
ten moeten vinden dau onder-
Staande nonsens. 

« Maar. indien de geneeskunde 
kosteloos is, waarom zou het gas 
niet kosteloos zijn? En de trein 
en de telefoon en de elektriciteit 
en de ladio, en de V-s voor de stu
denten en de melk voor de kinde
ren en het vlees voor de jonge 
lieden en de koelkast voor de 
huishoudster en de wasmachines 
en de regenmantels, en de ver
warming voor ons mooi buiten
huisje? Het is heel het regiem 
van de economische vrijheid dat 
door de koste'oze geneeskunde in 
kwestie wordt gesteld » 

En nog? Waarom geen kosteloos
heid van de liberale gazetten? Dan 
zouden ze wellicht wat meer gele
zen worden. 

LA F L A N D R E L IBERALE 
Kan in afwachting van die kos

teloosheid zich gelukkig nog vast
klampen aan de steun van aarts-
rijke franskiljons uit Gent die 
met hun rijke penn-ngen op 
Vlaams zweet verdiend, dit dag
blad met zijn 4000 abonnenten 
recht houden. Dienst vraagt we
derdienst. La Flandre Liberale 
stelt dan ook zijn kolommen open 
voor het gekwijl van een « Ras-
semblement pour Ie droit et Ia li
berie » die niet tevreden is over 
de uitzending « Dossier België » 
op de TV. 

« De Vereniging voor Recht en 
Vrijheid » is bewogen door de er
gerlijke weglatingen die in een 
TV-programma over de taalkwes
tie werden begaan. 

Over de Voerstreek : « er is een 
probleem gesteld » hebben de ver
antwoordelijken van de uitzending 
gezegd. En de vereniging protes
teert. 

« Dank U heren, maar waarom 
niets gezegd over de oorsprong 
van dit probleem? En waarom 
vermijden te spreken over het kli
maa t dat nu heerst in de Voer
streek? De vereniging citeert nog 
andere weglatingen. Waarom niets 
gezegd over het lot van zoveel ge
meenten uit de streek van Brussel, 
gemeenten waaraan men zelfs fa
ciliteiten geweigerd heeft, ook 
wanneer het ging over gemeen
ten met zeer sterke franstalige 
minderheid. » 

De Liberalen waren inderdaad 
de voorstanders van « tweetalig 
regime » voor bijna 20 Vlaamse 
gemeenten rond Brussel. Het is 
wel sterk dat die heren van Blau
we - Gents - franskiljonse snit de 
a rm reiken aan de demagogen 
van rode snit uit Luik in verband 
met de Voerstreek. 

Voor snelle onderwerping van 
Vlaanderen aan Franskiljonië 
« stemt liberaal ». 

Udikedm/ 
Onderlijnt ditzelfde verschijn

sel in verband met het voorbij
steken voor provinciaal senator 
van Schalckens van het Laatste 
Nieuws door de nieuwbakken libe
raal Moreau de Melen. En zeggen 
dat Schalckens om de franstalige 
Liberalen terwiUe te zijn het blad 
van Hoste heeft herleid tot een 
Vlaamse kwal. Slaven worden lel
den beloond. 

« In geen enkele van onze zo
genaamde nationale partijen wor
den de Vlamingen meer gemlno-
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riseerd (om een mode-woord te 
gebruiken) dan in de P.V.V., waar 
de Brussels - centralistische in
vloed sterk overweegt. Een en 
ander kwam nog eens auldelijk 
tot uiting toen een opvolger moest 
worden aangeduid voor de onlangs 
overleden senator Motz. Niettegen
staande de Vlaamse liberalen er 
op aandrongen dat een Vlaming 
zou worden benoemd ten einde de 
Vlaamse achterstand In de Brus
selse parlementaire P.V.V. - verte
genwoordiging enigszins te milde
ren, werd toch maar liefst een 
Lulker - Waal, de ex-O.V.P.-er Jo 
seph Moreau de Melen tot pro
vinciaal senator gekozen. 

S taan er in de P.V.V. een paar 
verdienstelijke Vlamingen als 
Grootjans en Vanderpoorten. in 
de leiding van de part i j blijven de 
aftandse franskiljonse konserva-
tieven de plak zwaaien. Van enige 
vernieuwing is er in de hervormde 
liberale parti j vooralsnog maar 
weinig te ' sspeuren. » 

En over het opportunistische 
van die Vlaamsgezindheid van 
stevige Vanderpoorten londen we 
ook een boekje kunnen opendoen. 
Remember uw houding in de ak-
tie tegen de Talentelling te Lier, 
Herman. 

DE GAZET 
Degelijker beschouwingen rond 

het probleem van de Ziekte en In
validiteitsverzekering dan de Pou-
jadlsten van de PVV gaf het Ant
werpse blad onder de titel « Zelf
de rechten voor de zelfstandigen». 

« Men houdt bij de beoordeling 
van de sociale behoeften der zelf
standigen in onvoldoende mate 
rekening met het feit, dat zeer ve
len met een onbetwlstbaafr laag 
Inkomen moeten vrede nemen. 

Naar dit laag inkomen willen 
wij met biezondere nadruk ver
wijzen voor wat de gepensioneer
den, weduwen en wezen aangaat . 
De wet - Leburton maakt het mo
gelijk, ook de WIG'S onder de 
zelfstandigen te laten profiteren 
van de geneeskunde op kosten 
van de ziekteverzekering en haar 
staatstoelagen. De ziekenkastarie-
ven moeten de dokters ook opge
legd worden voor de WIG'S onder 
de zelfstandigen en bovendien is 
er geen aanleiding toe om hier 
nog enig onderscheid te maken 
tussen grote en kleine risico's. » 

Wij die dachten dat in de BSP 
de Walen baae waren hebben ons 
vergist. 

Bewijzen : Madame Luyten la 
hoogst eigen persoon maakt het 
de Walen zo lastig dat die wel
dra een scheurparti j zullen moe
ten vormen. 

Zo schrijft Comoat toch. 
« Wanneer wij bevestigen dat de 

BSP in nanden is van zlln Vlaam
se vleugel, oeschuidlgen velp ka
meraden ons van overdrijving 

De zaak is anders duidelijk op 
politiek vlak. 

Wat betreft het apparaa t van 
de partij is het nog duidelijker. 

De Vlamingen bezetten al de 
sleutelposities. Socialistische On
derlinge Hulp (Luyten) Van der 
Velde - Inst i tuut (Anseele) Inter
nationale Betrekkingen (Luyten) 
Partljfinancles (Luyten) Alleen 
« Le Peuple » schijnt aan die re
gel te ontsnappen vermits die in 

handen is van de Sociale Voor
zorg en van zijn dlrekteur Lemal-
re. Maar kan men zeggen da t Le 
Peuple Waals is? 

Het gaat tot in het Vakantie-
centrum van Bohan-sur-Semois 
dat beheerd wordt door Madame 
Luyten. Enkele dagen geleden bo
den zich Walen aan In de building 
van de Keizerslaan te Brussel om 
plaatsen te huren voc«r Bohan. Zij 
werden uitsluitend In he t Vlaams 
behandeld. 

We moeten toegeven dat dit een 
schandig stukje Vlaams imperia
lisme Is! 

Maar is onze infiltratie in de 
BSP niet handig? Al kwam er 
dan een « Geheim huwelijk » niet 
van Cimarosa, maar van Luyten 
aan te pas. 

de rode vaan 
Snijdt een stuk vlees uit de ge

havende rug van Lode Craey-
beckx en van enkele andere Ant
werpse politiekers die de stad ver
laagd hebben tot een toneel van 
Breugeliaanse dorpspolitiek. 

« Maar om het even. Wie er van 
profiteert, en waarom, het feit 
blijft dat een Antwerps burge
meester, n a 18 jaar ambtsuitoefe
ning, politiek zelfmoord heeft ge
pleegd, middels een der fenome-
naalste blunders, die men zich 
voorstellen kan. En het woord 
blunder is eigenlijk nog veel te 
zwak.. Craeybeckx zal waarschijn
lijk niet eens de kans meer kr i j 
gen, met ere afscheid te nemen, 
en als grijze eminentie verder te 
blijven waken over de Antwerpse 
Universiteit, zijn droombeeld da t 
n u st i laan vorm en gestalte be
gint te krijgen, en dat met zijn 
naam verbonden is. Da t een man, 
wie men ta 'enten en werkkracht 
niet ontzeggen kan, ten onder 
gaat aan wat slechts morele ont
aarding en verwording kan heten, 
s temt bitter. Wij menen het. » 

Wij stemmen daarmee in. Maar 
wij kennen ook een intimus van 
Craeybeckx die deze verwording 
toeschrijft voor een groot deel 
aan het innerlijk zelfverwijt dat 
deze oud-aktivist zich is blijven 
maken over o Het verkopen van 
een hogere liefde aan een lager 
doeleinde ». 

Wie het kan vatte het . 

Standaard 
In dikke boeken is Gaston Dur-

nez gaan opzoeken wat die fa
meuze Baraka is waar Theo Lefè-
vre zich altijd op beroept. Zijn 
gegevens komen uit e De gods
dienst der primitieve Volkeren ». 
Hier gaat het : 

a De welvaart van een land 
hangt af van de baraka van de 
sultan.. . Het is vooral In he t be
zit van twee speciale soorten men
sen : de nakomelingen van de pro
feet... en de « heiligen » : heilige 
mannen, die het verkrijgen door 
vroomheid of door geluk of do<» 
niet goed bij het noofd te zijn... 
Nu weten we natuurlijk niet, daa r 
we niet beschikken over een pell-
lood om har ten en nieren te pei
len, tot welke kategone van «hei
ligen» onze eerste minister be
hoort, maar na de artsenstaking 
kan men nog moeilijk aan zijn 
baraka twijfelen! » 

Walter Luyten 

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

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

— 15 JAAR ONDERVINDING 
— MEER DAN 4.800 TEVREDEN KLIENTEN 
— 300 ARBEIDERS IN VASTE DIENST EN 

200 SPECIALISTEN 
— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGA

LOZE SERVICE. 

WILRIJK, PRINS BOUDEWUNLAAN, 323. TEL. 49.39.30 
ANTWERPEN, SCHUTTERSHOFSTRAAT, 19. TEL. 32.92.11 
GENT, ONDERBERGEN, 43. TEL. (09) 25.19.23 
GENK, MOLENSTRAAT, 39. T£l. («11)544.42 

RIJKSTE GRONDENKEUS VOOR EEN
GEZINSWONINGEN EN HALVE VIL
LA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK 
EN HUN RANDGEMEENTEN 
VERKAVELINGEN TE : EDEGEM -
MORTSEL - DESTELBERGEN - KON-
TiCH - GENK - SCHOTEN e.a. 
GEEN SERIEBOUW ! STEEDS ORIGI
NELE ONTWERPEN VOLGENS UW 
WENSEN, EISEN EN PERSOONLIJK
HEID. 

WIJ BOUWEN OOK OP UW 
GROND 1 

BON 
i Bouwtijdingen 
: Home building blad van het 
I Algemeen Bouwbedrijf Kunnen : 

: Oeze bon behoorlijk ingevuld en ons j 
: teruggestuurd geeft recht op gratis • 
: taarobonnement. 

: Naam : . _ _ _ - • _ — j 

: Adres : . _ - - _ _ _ _ _ . _ _ _ - . - . : 

: Handtekening: _ _ _ _ . _ _ » _ ; 
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BEWEGINGSLEVEN 
A N T W E R P E N 

ANTWERPEN 
Kontaktklub. 
Volgende week een belangrijk 
debat : « Vlaams Front, poli
tieke illuzie of realiteit? ». De 
inleiders tot liet debat zijn : 
Wim Jorissen en Karel Dillen; 
de voorstelling der sprekers ge
beurt door adv. Hugo Schiltz. 
Dit debat wordt ingericht door 
de Antwerpse Kontaktklub op 
dinsdag 5 mei e.k. te 20 uur 30 
in het lokaal « Bristol », 
Frankrijklei 19 Antwerpen. 

ANTWEBPEN-STAD 
Sekretariaat. 

Open elke dinsdagavond van 8 
tot 10 uur. Sint-Jansvliet 16, Ant
werpen (uitgang kleme tunnel). 
Tel. : 38.43.87. 
Studie-avond. 

De politieke studie-avond van 
de maand mei wordt afgelast en 
vervangen door ledenvergaderin
gen der onderafdelingen. 
Ledenvergadering Antwerpen-Cen-
trum. 

Dinsdag 5 mei om 20 uur in car 
ié Tyrol, Natlonaiestraat 22. 

Antwerpen-Noord. 
Woensdag 6 mei om 20 uur in 

lokaal Peter Benoit, Frankrijklei 
8. 

Aanbevolen 
Huizen 

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

Bandopnemers.-
37.92.51 ELAGRO 38 74.68 
De Damhouderstr, 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Dellflëx - Tap'lflex 
enz Inlichtingen ; 
Claessens-Cornells Schut-
str. 18 Deurne - T 3613 12 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze Kriek 

goede spijzen vindt ü in 
afspanning 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen 
Elisabethl. 105 T 632 70 

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

o PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Voor uw modern Interieur 
EURO-DOMI 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Zwitserse uurwerken 
bij meester-uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr 11 Oudergem 
T 72.45 43 - terminus tr 35 
10% korting leden VD. 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel 63.811 

Bouw-, veranderings-, 
herstellingswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken - Tel. (03)37.43.81 

Antwerpen-Oost, 
Woensdag 6 mei om 20 uur in 

lokaal Peter Benoit. 

Antwerpen-Zuid. 
Maandag 11 mei om 20 uur 15 

In lokaal « Begijnhof », hoek van 
de Kronenburgstraat en de Begij
nenstraat. 

Ten laatste op deze vergaderin
gen moeten de kandidaturen voor 
de bestuursverkiezing van 21 mei 
voorgesteld worden. 

EKEBEN 
De fakkeloptocht van donderdag 

23-4-64 was, spijts het ongure we
der, een triomf. 

Onze afdeling heeft daartoe ze
ker haar Bteentje bijgebracht, 
want menig Ekerenaar stapte fier 
achter ons wapperend Volksunie
vaandel. Insgelijks flinke aanwe-
zigheid op de meeting. 

Onze afdeling bes'oot op een 
waardige wijze de Volksunieweek 
van Antwerpen. 

Men voelt het goed aan dat de 
leden thans eensgezind staan 
achter het volledig bestuur en dat 
er bij de aanstaande gemeente
verkiezingen met de Volksunie 
duchtig rekening zal moeten ge-
den worden. 

MECHELEN 

Onder grote toeloop werd het 
stuk «de hipnotiseur» van stads
genoot. Andrles Bogaert opgevoerd. 
Met dit stuk heeft deze verdien
stelijke schrijver voor het liefheb
berstoneel een flinke aanwinst be
zorgd. De Mechelse toneelgroep 
«de Noordstar» zorgde voor een 
degelijke vertolking. 

MERKSEM 
Afdelingsleven. 

De kernvergadering, die ver
keerdelijk op deze plaats was aan
gekondigd voor woensdag 29 april, 
zai in werkelijkheid plaats hebben 
op woensdag 6 mei e.k. 
Kiesfonds. 

Het fonds, opgericht om de 
kosten van de komende gemeente-
v^rk^iezingen te dekken, begint er 
goed uit te zien."Maar uit de uit
eenzettingen van onze bestuurs
leden die met de organisatie en 
de propaganda gelast zijn, is het 
in verre na nog niet wat het zal 
moeten worden om ons te kunnen 
meten met de niet te onderschat
ten tegenstrevers van de unitaris-
tische kleurpartijen, die geen mid
delen te kort hebben om tegen ons 
te keer te gaan. Wij doen een be
roep op alle rechtgeaarde Vlamin
gen van Merksem om ook het 
hunne bij te brengen en ons kies
fonds mild te steunen. 

Gemeenteraadsverkiezing. 
Het besluit van de Volksunie 

Merksem, met de komende ge
meenteraadsverkiezing, afzonder
lijk, zelfstandig met een volledige 
lijst op te komen dat officieel 
werd publiek gemaakt in het 
plaatselijk blad « ' t En ZaJ », 
heeft in sommige middens wel wat 
consternatie verwekt. Uit de kom-

-mentaren die wij overal hoorden, 
konden wij tot onze vreugde de 
vaststelling distilleren dat men 
van ons niets anders verwacht 
heeft, en dat duizenden kiezers 
van Merksem het de Volksunie 
zeer kwalijk zouden hebben aange
rekend, indien zij de gemakkelijke 
weg had gekozen, om zich op een 
krakende wagen naar het nieuwe 
gemeentehuis te laten voeren, op 
de lijst van een of ander politieke 
constellatie. 

Wij voelen ons sterk genoeg om 
onze wagen zelf te trekken, en 
willen zuiver blijven om ten alle 
tijde de belangen te dienen van 

^ F T •• ^^^wS^ I W•*• 

de mensen die ons hun vertrouwen 
geschonken hebben. 

MORTSEL 
Volksunie Mortsel dankt al haar 

kaderleden en propagandisten 
voor hun aktieve medewerking 
aan de propaganda - aktiviteiten 
voor en tijdens de suksesvoUe 
Volksunie-Week. Ze hebben het 
bewijs geleverd dat Mortsel een 
der sterkste Volksunie - afdelin
gen is. 

Volksunie Mortsel doet nu reeds 
een oproep aan al zijn leden en 
simpatisanten om op 30 mei e.k. 
massaal deel te nemen aan de be
toging te Overljse. Richtlijnen vol
gen per rondzendbrief. 

SCHOTEN 
Onze afdeling ten aanval! 
Met ontsteltenis vernamen wij, 

hoe de mensen van de Borkel-
straat behandeld worden door het 
gemeentebestuur. Prompt zette 
onze afdeling een aktie In om 
aan de wensen van de Inwoners 
gehoor te verlenen. Met alle mid
delen zullen wij de buitensporige 
bestratingskosten bestrijden, om
dat andermaal de kleine man 
hier het slachtoffer is. 

Ook voor de wijk Deuzeld werd 
een aktie ingezet : sedert jaren 
wordt de uitbreiding van deze 
wijk tegengewerkt door de ondra
gelijke uitwasemingen der fabrie
ken. Wij eisen dat het gemeente
bestuur van zijn gezag gebruik 
maakt om hieraan een einde te 
stellen. Voor de bewoners van 
deze wijk is dat inderdaad geen 
leven en hun geduld is uitgeput. 
C.V.P -schepen Hillewaert ver
klaarde niets gewaar te worden; 
wel, wij verstaan wat hij bedoelt 
en de mensen van Deuzeld ook, 
maar de schepene en gans de 
C.V.P. zal dat wél gewaar worden 
in oktober bij de gemeenteverkie
zingen. 

Mensen van Boi keistraat en 
Deuzeld : de Volksunie laat niet 
af! 

VOORKEMPEN 
Werftocht. 

In het raam van de geplande 
en ten dele reeds uitgewerkte 

.wijkaktie te Schoten, worden alle 
propagandistische kracfflelf i ^ 
mengetrokken op de wijk Deu
zeld. Talrijke huisbezoeken wer
den reeds afgelegd en een kern
vergadering werd gehouden : de 
uitslagen zijn evenredig met de 
krachtinspanning. 

Zondag a.s., 3 mei, houdt de 
groep Schoten - Kapellen hier 
haar werftocht. De Deuzeld is zo 
wat het stiefkind van deze rand
gemeente. De bestrating is (of 
was) er nog ten dele zoals in Cae
sar's tijd en de afschuwelijke 
stank van een der plaatselUke be
drijven dringt er bijwijlen door 
tot het binnenste der « leefka-
mers ». 

De Volksunie kan hiertegenover 
niet onverschillig blijven en zal, 
met haar intrede in de gemeente
raad o a. « voorrang voor de Deu-
zeM » in het raadhuis binnenlood
sen. 
Pater-Brauns-avond. 

Nog wordt er nagekaart over de 
spreekbeurt van E P. Marcel 
Brauns, S.J. Deze voordracht in 
een handomdraai door het Aktie-
komitee ingelegd, kon maar ten 
dele bekend gemaakt worden Toch 
wa.s de zaa! vol. spijtig genoeg, 
door een meerderheid overtuigden. 

Een plaatselijke (CVP) groot
heid haalde het in zijn hoofd, de 
Vlaamse « boerkes » met veel 
quids, quomodo's en ergo's eens 
duchtig in hun hemd te zetten. 
Lacy, slecht bekwam het hem. 

Onder die « boerkes » zaten n.1. 
ook dokters, licenciaten, regenten, 
leraars en arbeiders met veel ge
zond verstand. De onverlaat werd 
onder zijn eigen pseudo-argumen-
ten bedolven. 

Een grote pluim voor het Scho-
tense leraarkorps, dat, flink verte
genwoordigd, een onvergetelijke 
(federale) duit in 't (unitaire) 
zakje deed! Proficiat! Uit de mond 
van kinderen en onderwijzers 
klinkt de waarheid. 

De ganse spreekbeurt, alsmede 
het debat, werden door kmd. Miei 
Drumont op band vastgelegd Wie 
er in belangstelt, mag gerust met 

Miei afspreken voor een wederuit-
zending (Van Havrelaan 369 - tel. 
52.56.02). 

B R A B A N T 

ANDERLECHT 
Voor 155 moet ieder bestuurslid 

een nieuw abonnement bijbren
gen. 

Ook de leden moeten hun bij
drage afgerekend hebben. 

GROOT-BIJGAARDEN 
De nieuwe kolportageploeg van 

het kanton Anderlecht (landelij
ke), aangevuld door enkele mili
tanten uit het stedelijke, bezoch
ten zondag ]1. een derde van de 
gemeente Groot-Bijgaarden. Er 
werden niet minder dan 64 bla
den verkocht. ledere zondag zal 
de ploeg er op uit trekken tot op 
het einde van dit jaar. Volgende 
zondag komen Sint-Martens-Bo-
degem en St. Ulricks-Kapellen 
aan de beiu't. 

Nadien volgen Zellik, Dilbeek, 
Bijgaarden (2de gedeelte), Neer-
pede en Sint-Ag.-Berchem. De 
nieuwe ploeg bestaat volledig uit 
nieuwe werkers uit de streek zelf. 

MOLENBEEK 
De afdeling biedt haar sekreta-

rls, dhr De Schuytteneer Jan die 
zopas in het huwelijk trad, haar 
beste gelukwensen. 

ST-AGATHA-BERCHEM 
In deze gemeente bestaat sinds 

lang een stevige kern. Nu wil die 
kern uitgroeien tot een volwaar
dige afdeling. De officiële stich
ting zal plaats hebben rond 1 ju
ni 1964. 

ST-MARTENS-BODEGEM 
Zondag 3 mei kolportage met 

plaatselijke werkers. 
Verzamelen om 9 utir 30 bij de 

heer Massage Roger, Stations
straat. 

LIMBURG 

LIMBURG 
De arrondlssementele besturen 

van de beide arrondissementen 
houden hun maandellikse verga
dering op zaterdag a.s. 9 mei te 
17 uur in Hotel Warson te Has
selt. De afdelingsbesturen worden 
nog uitgenodigd. Ze worden ook 

'"ge-^aaga "hUffi acti-rtlwit" van de 
voorbije maand te willen medede
len op deze bijeenkomst. 

GENK 
We delen nogmaals mede dat de 

Vlaamse Ziekenkas thans een af
deling heeft gesticht te Genk. De 
secretaris is Rene Wenmeeckers, 
Grotestraat 108 Genk. Voor aan
sluitingen en inlichtingen wende 
men zich tot hogergenoemd adres. 

HASSELT 
Op dinsdag 5 mei a.s. vergadert 

de afdeling Hasselt in het gewoon 
lokaal Hotel Warson te 19 uur 30. 

Alle kaderleden van de om
schrijving Hasselt worden drin
gend verzocht aanwezig te zijn. 
Uitnodigingen worden gestutird. 

HOUTHALEN 
De propagandaploeg uit de mijn

streek Genk, onder leiding van 
* Bob Goiris heeft deze week Volks-

uniebladen uitgedeeld aan de uit
gang van de kolenmijn te Houtha
len. Dit is ondertussen de vierde 
kolenmijn in Limburg die een 
grondige propagandabeurt heeft 
gekregen. 

OPGLABEEK 
De afdeling Opglabeek verzoekt 

ons mede te delen dat de leden die 
de brosjure met de kongresrede-
voering van onze Algemene Voor
zitter Frans Van der Eist wensen 
te ontvangen zich kunnen wenden 
tot de plaatselijke secretaris Leo 
Schildermans. 

WATERSCHEI-GENK 
Verleden zondag werd het 10de 

provinciaal zangfeest gehouden in 
de zaal Familia. De organisatie. 

NATIONALE LOTERIJ 
TREKKING OP 19 M E 

50.000.000' loten 

Zoek bekwaam element voor 
de organisatie van de verkoop 
en publiciteit importfirma van 
eksklusieve bureelmachines 
welke reeds 18 jaar bestaat. 
Goede wedde met aanpassing 
volgens bekwaamheid. Schrijv 
ven met uitleg en gewenst sa^ 
laris aan kantoor blad. 

K A P I T A L E N 

Uw geld blijft 
dagelijks Descbikbaar. 
• 
OPBRENGSI 6% 

Om het even welke som. 

Schr kan bl.. onder M.VJI. 

die hoofdzakelijk In de handen 
van Leo Van Esser berustte, waa 
z e ^ voortreffelijk en geen enkele 
inspanning werd gespaard om hefri 
tot een keurig en groots feest to ' 
doen uitgroeien. 

De opkomst was zeer bevredig 
gend en we raamden het aantal 
aanwezigen op ongeveer 500 per.* 
sonen wat zeer zeker een succes ia 
als men weet met welke beperkta 
middelen dhr. Van Esser diö 
zangfeest heeft moeten organise
ren. Vooral de jeugd was sterfc 
vertegenwoordigd wat een veelbe* 
tekenend verschijnsel Is. Ook, zo
als ieder Jaar, hebben de Vlaams 
nationalisten onze oproep tot deel
name trouw beantwoord. 

Benevens koor- en volkszang 
kregen we het optreden van da 
vermaarde animator - zanger KM 
van der Goten die weer eens zijnl 
uitzonderlijk talent met brio heefö 
ten toon gespreid. 

Als vooraanstaande aanwezlgeii 
uit de Vlaamse beweging merkten 
we op : Dhr. Joris Degraeve, pro» 
vincieraadslid van de V.U., ingi 
Renaat Vanheusden. hoofdbe
stuurslid V.U., Ir. Frans Hendrick* i 
voorzitter WB-Umburg naast tal 1 
Van andere bestuursleden uit a« 
kulturele verenigingen. 

Merken we nog op dat er dilj 
Jaar geen spreekbeurt werd ge
houden wat door heel wat aanwe
zigen spijtig werd genoemd gezieit) 
de Vlaamse ontvoogdingsstrij* 
toch in een kritisch stadium ver
keert en een begeesterende ets 
richtinggevende toespraak, vooral 
voor de jongeren, haast noodzake
lijk geacht wordt cm het zang
feest tot een volledig kulturele en 
volkse manifestatie te laten uit
groeien. 

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

AALST (ARK.) 
Kolportage te Velzeke J 178 

verkochte nummers, in een rekord-
tijd. Steeds en overal in het ar
rondissement grote vorderingen. ^ 

Nu moet alles gezet op de ar
rondlssementele kolportage te 
Zottegem, Eisene. Erwetegenj» 
Strijpen. Dit zeer gunstig kanton, 
moet een buitengewone uitslag op
leveren. 'iK 

Onze parlementaire mandataris
sen zullen er de leiding van ne
men. Er wordt vast op 30 deel
nemers gerekend. 

Samenkomst lokaal «De Vriend
schap», Kerkstraat, Aalst te ff 
uur 30 of Markt, Zottegem, 9 uur 
15. 

GENT 
« Vlaamse Volksbeweging » 

De Vlaamse Volksbeweging, af
deling Gent brengt ter kennis van 
alle belangstellenden dat er een 
voorname spreekbeurt plaatsgrijpt 
in de zaal Terzlna - Gasthot Rode 
Hoed, klem Turkije - Gent, op 4 
mei om 20 uur. Onderwerp : 
«Vlaamse Bewegmg en Socialis
me ». Sprekers : De heren Yerna 
en De Neckere. 
Vo'ksunie-werkinff. 

Na de interessante uiteenzettin
gen op de Provinciale Kaderdag, 
zijn we zeker gesterkt om de ko
mende kiesstrijd op gemeentelijk 
vlak met beide handen aan te 
pakken. Wanneer zal de drakp op 
het belfort mogen neerblikken op 
de Gentse Stede waaruit alle on
volkse en tevens a-sociale frans-
doüe nesten uitgeroeid zuUen zijn? 
Het antwoord 's aan U. steur ons 
propagandafonds en koop onze 
steunboni te verkrijgen In de 4 
Vlaamse lokalen. 

De Volksunie zal ervoor zorgen 
dat zij met een verantwoord oro-
gramma op gebied van het sociale 
leven, de kuituur en de ekonomie 
voor de dag komt zodat wij aan 
alle Gentenaren zullen bewUzen 
dat wij als nationalisten ook iets 
positiefs te bieden hebben. 

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

DIKSMUIDE 
Dienstbetoon : de zitdag van Dr. 

Leo Wouters vindt plaats op 
maandag 4 mei vanaf 18 uur in 
het Vlaam.Q Huis Diksmuide. 
Werftochten. 

Zondag 3 mei : Bredene. 
Verzamelen aan de kerk. 
Zondag H mei : Eemegem. Ver-

z'imelen aan de kerk (groep Gis
tel). 
Feestzaal Vlaams Huis. 

Elke zondag bal in het Vlaams 
Huis te Diksmuide. 

3 mei ; het orkest De Seasiders. 
Autobus zangfeest. 

Men kan van nu af inschrijven 
voor de autobus naar het Vlaams 
Nationaal Zangfeest te Antwerpen. 
Prijs 100 F. 

In«:chrljven Vlaams Huis Diks
muide. 

; 
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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 o.m. omvatten : 
— een grootscheepse inspanning tijdens de laatste mei-

week om het abonnementenaantal met een ruk omhoog 
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 meL 

— autokaravanen gedurende het weekeinde van 30 en 31 
mei. Ingelegd rekening houdend met de betoging te 
Overljse 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. 

ANTWERPEN 

ANTWCRPEN 
Tweedaagse van de Vlaams Na
tionale Jeugd. 

Op vrijdag 1 mei en zaterdag 2 
mei doet de jeugd van Antwerpen, 
georganiseerd in het Verbond van 
Blauwvoetvendels en Vlaamse 

Meisjesscbaren, een beroep op ü . 
Die dagen wordt in niin neem, 

Mercatorsiraat 126 te Antwerpen, 
een twee-öaagse mgencht. Daar 
sal van alles te «en zijn, en al
lerlei te beleven. Een bodega 
wacht er op de fijnproevers, de 
hongerlgen Kunnen er gespijsd 
worden, allerlei a«raktles zijn 
voorzien en een zeer degelijk or
kest wacht er op de dansiustlgen. 
Op de bovenverdieping richt de 
Jeugdbeweging een zeer interes
sante tentoonstelling in. en regel
matig zal men door de vertoning 
van dias en filmen Kunnen ken
nis maKen met de aktivlteiten van 
dp Vlaams-nationale leugd. 

\Ien rekent er op het ganse 
Vlaams-bewuste Antwerpen Want 
Jeugd heeft steun nodig. Hebt ge 
al eens ooit gehoord van een 
Jeugdbewegmg die geen gebrek 
aan geld had? Onze longens en 
meisles zetten zich m om de goe
de gedachte te verspreiden, waar 
bliift glj dan om hen te helpen? 

Op vrijdag 1 msi om 18 uur en 
raerdag 3 mei om 16 uur vindt 
men dus gans het Vlaamse Ant
werpen verenigd in de Mercator-
Btraat 126. 

BEBCHEM 
Het bestuur van de afdeling 

Berchem, dankt alle leden en 
Bympatlsanten die hebben mede-

•/jr-n 1 /P-' 
> i f 1/ y * 

Voui uw teesten - ont
vangsten en persoonlijk 
gebruils Isca • Wijnen -
Champagne Honderd ten 
honderd voordeligei kwa
liteit verzekerd Vlaande-
rens bruisende schuimwijn 
(cBlauwvoeti) Katalogus 
op aanvraag speciaie Kor
ting aan VU "MARCEL 
WEYNS - Transvaaistraat 
44 Berchem Antwerpen. 
Telefoon 03 '301478. 

geholpen aan het weilukken van 
de V.U.-week. 

WiJ rekenen verder op de steun 
van al onze leden en vragen aan 
allen die op een of andere wijze 
kunnen of willen medewerken, 
hun naam en adres te willen oi> 
geven aan : 

Joris Ferlr, Ultbreldingstraat 
568 (propaganda). 

Jos De Roover, Buytenburgstr. 
10 (sekretariaat). 

mei vrij te houden voor de half-
Jaarlijkse baderdag van het arr. 

Aanvang 14 uur 30 Bovenzaal: 
Gulden Huis Mecheien. Een be
vriend gemeenteraadslid geeft een 
uiteenzetting over de pratica der 
gemeenteverkiezingen. Organisa
torische terugblik en vooruitzich
ten (vooral de Volksunie-driedaag
se). Slotrede door Wim Jorissen. 

SCHOTEN 

Voor een bomvolle Tijlzaal 
sprak op 16 april Pater Brauns 
over « Vlaamse en sociale bewe
ging bijbels belicht », op uitnodi
ging van het Vlaams Aktiekomi-
tee Schoten. 

Vooral interessant werd het de
bat achteraf, ingezet door de 
CVP-volksvertegenwoordlger Ka-
rel Blanckaert Op zijn spottende 
vraag of hij een afschrift kon be
komen van de ACW-omzendbrief 
van het arr. Mechelen. die door 
Pater Brauns aangeklaagd was. 
en waarin de CVP als enig-zalig-
makende partij werd aansrewezen 
werd door de voorzitter der VU-
Schoten E S os' e orompi een af
schrift ter Dlaatse bezorgd. 

Voor het overige was het op
vallend, hoe het Dav dsfondsers. 
KV?B-ers, oud-CVP-ers en leden 
van het Vrij Onderwijs waren, 
die hard en verbitterd de CVP 
aanvielen. De aanwezige Volks
uniemensen hadden niets anders 
te doen dan t* apolaudlsseren. 

Blanckaert werd op eigen ter
rein zuiver verslagen. 

VD-afdeUng, 
Door de kaderleden der afd. 

Schoten werd een offensief inge-

Van 1 tot I© mei a.s. : V.ü -week voor het arr. Brugge. 
Alle helpende banden zijn welkom om deze V L -week 
tot een sukses te maken. IMeld U bij de plaatselijke af
delingen of centraal bij : J. Roelof, Veldstraat 53: M. 
Vandemoortel, Delaplacestraat 121, St Kruis; G. Van In, 
Predikherenrei 20, Brugge. 

De Vlaamse Kring Kempen 
nodigt U allen hartelijk uit op 
zijn Memachtbal op woens
dag 6 mei (vooravond O.H. He
melvaart) op 21 uur in zaal 
De Kring, Markt, Geel. 
Orkest : Marcel Hellemans, 
met zang van Louis Neefs. 
Lokatie : De Krmg, tel. 014-
58198. 

KONTICH 
De eerste kemvergaderlng op 8 

april, na de verkiezing van het 
n.euwe bestuur, werd een volledig 
sulcses. 

Het gevolg hiervan was een 
zeer geslaagde autokaravaan met 
mikrowagen doorheen de gemeen
ten Kontich. Edegem, Hove Boe-
chout en met koiportagt m Ede
gem en Boechoui, waar door 15 
propagandisten op Korte tiid 208 
nummers werden verkocht. 

In het raam van de Volksunie-
week nam Kontich met 10 propa
gandisten en mikrowagen deel aan 
de grote fcoiporiage op zondag 19 
april te Borgerhout. 

Daarbij werden in onze gemeen
te 3000 strooibrieven rondgedra
gen. 

Tijdens de laatste weken kon
den we levens 6 nieuwe leden en 
9 abonnementen inschrijven het
geen beloofd voor de oogst van de 
abonnementens ag die nu nog 
wordt gevoerd. 

MECHELEN 

WIJ vragen alle kaderleden van 
het arrondissement zaterdag 23 

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

zet op de wijk Deuzeld. In hef 
raam van de VU-week werden 
2.000 pamfletten verspreid, terw Jl 
tal van kaarten en loten verkocht 
zijn. 

Aan 100 geselektionneerde adres
sen worden proefnummers gezon
den, waarna huisbezoeken zullen 
voigen. 

Op 7.000 exemplaren zal maan
delijks een VU-b!ad verschijnen, 
en in elke Schotense bus terecht
komen. 

De laatste fransKüjons die nog 
aan de macht zijn in onze ge
meente, moeten buiten! 

LIMBURG 

OVERLIJDEN 
Op 19 april J.1. overleed te Has

selt de neer A. Veestraeten. vader 
van onze goede vrienden en me
dewerkers urt Gruitrode. Wij bie
den de achtbare familie inze op
rechte fcristelijKe deelrem ng aan 
bij het onhe'-ste bare verlies dat 
hen heeft getroffen. 

OOST-VLAANDEREN 

GENT 

Provinciaal Zangfeest. 
Op 3 mei e.K. vmdt te Gent 

het 13de prov.nciaa ^angleest 
van net A.N.Z. plaats De orcnes-
tratie wordt verzorgu aoor net 
« Vlaams voiKsKunsiorKesi » met 
Maiia CXigen aan ae piano; de 
koreogratie is m nanaen van de 
« Klub Asirid ». Veidex is er zang 
dooi net A.N.Z -meisiesKoot « St. 
Lutgardis », ae oresemat.e ge
beurt door Soma GyseiincK en 
E.P. de baere ^preeKi ae teestre
de uit. Het zangfeest vindt plaats 
in de zaai a Oud Beigië » Veld
straat Gent. Het oegini te 14 uur 
30. De toegangsprijs is 20 F. Do 
kaarten ZIJD te verkrilgen oU net 
A.N.Z.-sekretarlaat, Pahnehulzen 
92 Gent of m het V T B '•ekreta-
rlaat, Kaïanderberg 7 Gent,. 

Van 30 april tot 10 mei 1964 : 
V.U.-week in het arr. Brugge. 

Voorbereiding : 
Proefnummerwerking door onze afd. en Kernen. 
Bizondere leden- en abonnentenvergaderlngen in de afde

lingen. 
Donderdag 30 april : bedeling van pamfletten aan de voor

naamste bedrijven van het arr. Brugge. 
Zaterdag 2 mei : Koiportage in het Kanton Torhout, sa

menkomst te Brugge te 14 uur, hoek Boevenestraat, 't Zand; 
samenkomst te Torhout ie 14 uur 30, Burgplem. 

Zondag 3 mei : voorbehouden voor de afdelingen. 
Maandag 4 mei : onze bestuursleden en propagandisten 

brengen huisbezoeken in gans net arr. Brugge. 
Woensdag 6 mei : onze propagandisten bussen 20.000 pam

fletten. 
Vrijdag 8 mei : huisbezoeken in gans het arr. Brugge. 
Zaterdag 9 mei : koiiK>rtage in de gemeenten St. Kruis ea 

Assebroek, samenkomst aan de Kruispoort — kant St. ICruis — 
te 14 uur. 

Zondag 10 mei : openbare vergadermg te Brugge. 
Aanbod van vrijwillige medewerkers om tot het slagen van 

deze propaganda-week bij te dragen wordt verwacht bij G. van 
In, Predikherenrei 20, Brugge, tel. 375.99. 

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

BRUGGE 
Op 16 dezier vond te Brugge de 

tweede kontaktavond plaats om de 
deelname aan de plaatselijke ge
meenteraadsverkiezingen voor te 
bereiden. Onder de leden van de
ze kontaktgroep werden de taken 
verdeeld. Een vast Komltee voor 
het opstellen van een gemeente
lijk kiesplatform werd samenge
steld. 

KNOKKE 
Op vrijdag 17 apr. 11. hield de 

afd. Kuokke een algemene leden-
vergadermg onder voorzitterschap 
van Flaf Declercq. — • 

De voorbereiding van de a-s. 
V.U.-week werd op punt gesteid 
en tevens werd onderzocht hoever 
men lokaal staat met de opmaak 
van de lijst vooi de a.s. gemeen
teraadsverkiezingen. 

KOKSIJDE-ST. lOESBALD 
Naar het zangfeest. 

Het bestuur vraagt aan al de 
slmpatisanten de 24ste mei te 
willen vrijhouden om met te rei
zen naar hpet Vlaams Nationaal 
Zangfeest Inctinjvmgen voor de 
autocarreis bij J. Deman, Noords 

tuin 15 en bij R. Catnjsse Zee-
panneia.an 9. 
Ziekenlias. 

Arbeiders, bedienden en mid
denstanders, sluit aan biJ de zie
kenkas « Broederliefde ». Zij 
biedt O meer voordelen. Sluit ook 
aan bij het Vlaams SmdiKaat het 
A.V.V. Inlichtmgen bij onze pro
pagandisten en bestuursleden. 

Abonnementenwervmg. 
Wij vragen een speciale inspan

ning om abonnementen te werven 
voor de Volksunie Wie bezorgt 
ons net meesie abonnementen te
gen einde 1964? 

Medewerkers uit KoKSlJde-Dad 
en uit het dorp hebben wij drin
gend nodig want Koksijde moet 
en zal paraat staan tegen de eerst
volgende verkiezingen. 

ST MICHIELS 
Het verruimd bestuur ran c. 

afd. St. Michleis vergaaerde op. 
maandag 20 april. Oe proefnr» 
werking en de nuisbezoeKen, spe-
ciaai vo<w de gemeente Loppem, 
werden besproken en nieuwe op
drachten werden de leden toeoe-
deeld. Het bestuur zal verder ie
dere 3de maandag van de maand 
samenkomen. Tot '5lot werd vaa 
gedachten gewisseld over de ajs. 
V.D.-week en over de piaatselUke 
lijst voor de a.8. gemeenteraads
verkiezingen. 

WIL U GRATIS MEE 
NAAR TENERIFE ? 
De Spaans-Vlaamse groep TEN-BFX. die op hef eiland 
Tenerife. aan de «Costa del Silencio» een moderne 
droomstad bouwt, richt van 11 lul) (Vlaandrens hoog-
dag> tot 25 iuH a.s een groepsreis in naar de Kanarische 
Eilanden, per vliegtuig heen en terng 14 dagen verblijf 
In hotels van 1ste kategorie, voor 10.890 fr.. alles inbe
grepen ! 

Aan alle kopers van een appartement, villa of bungalow, 
wordt de reissom integraal terugbetaald ! 

Weet CJ dat bet toerisme op Tenerife reusachtige a fme
t ingen aanneemt ''Dat L er nu nog een appartement kunt 
kopen voor 225 UOO fr ? Oat de grond er op sommige 
plaatsen om de 2 jaar tn waarde verdubbelt f Dat wie in 
Tenerife een villa bezit op 4 & 5 jaar zijn geld terug 
heeft, omwille van de hoge huurprlizen ? 

•Alle Inlichtingen over dit stuk.1e paradi.1s en wat we voor 
ü kunnen doen. worden L gaarne verstrekt door : 
TEN-BEL n.v.. Burg Lippensplein 5 (Bond Punt) G e n t 
Telefoon : 09/23 43 50 

J.H VAN HOVE, Naamsestraat 6-8-10, Leuven. Telefoon : 
016/247 48 

W VANBRABANT, Koningin Astridlaan 1. Bottelare. 
Telefoon : 09/70.52.93 

Dr R MEYSMAN. Kasteelstraat 22. Melsen-Gavere. 
Telefoon 09/7514.85 

KREDIET, en FINANCIEVENNOOTSCHAP n.v., Jan van 
Bijswijcklaan 62, Antwerpen. Telefoon : 37.54.38. 

Wensen In 
dienst te nemen Spaanskennend vrouwelijke bedlende. 
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A N T W E R P E N 

ANTWLBPEN 
7 mei, O.H. HemelvaaTtdag. 

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

Vertrek ; ? uur 15 lokaal Peter 
Benoit Prankrljklei 8. Antw. 

13 uur 30 bezoek Uzertoren. 
15 uur 30 Oost Vleteren : korte 

hulde aan t graf van J. Ijeurldan. 
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-
broederlngsdag 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 Dlngenen. Ant-
werpien. 

Namen kunnen ook opgegeven 
worden aan : 

E. Breugelmans, Heuvelstraat 
43, Boechout. 

G. Storme. Verbovenlei 5, Deur-
ne. 

We nopen, dat ook vele vrien
den van Oost- en West V l ons te 
Diksmuide, Oost-Vieteren of leper 
Bsulien komen vervoegen. 

DEVBNE 
Opstellen van de lijst voor de ge
meenteraadsverkiezing 

Tijdens de iedenvergaderlng van 
mei 1964 zal de üjsr opgesteld wor
den voor de gemeenteraadsverkie
zing. 

Leden die zich kandidaat wen
sen te stellen dienen dit te doen 
voor 24 mei 1964 op het sekreta-
riaat : Hilven, Generaai Slinge-
neyerlaan 117, Deurne (O) (schnf-
telijk). 
Financiële mobilisatie. 

Tijdens de maanden mei en Ju
ni ig^'i^i-'öfaée^'-kfdéMÜl éWTh-
nanclêle mobilisatie voeren. Deze 
aktle moet ons dé'&'iödelén Vér-
schaffen om de kiesstrijd tot een 
goed emde te brengen. 

Onze propagandisten staan 
klaar. ZIJ zijn bereid om avond 
na avond de baan op te gaan. Zij 
werken a-en volledig kosteloos. 
Geef hen de middelen om een goe
de kiesstrijd te voeren. 

Bels naar de Voerstreek. 
Tijdens de maand Juni 1964 

richt de « Vlaams kring Deurne » 

epn reis in naar de Voerstreek. De 
deeJnemers 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 
Deume legt een bus In op 30 mei. 

De deelnemers zullen opgepikt 
worden in Noord, Centrum en 
Zuid. 

KONTICH 
Een speciaal verkiezingsfonds 

werd opgericht -oor de gemeente
verkiezingen. 

Financiële steun voor ons ver
kiezingsfonds per mschrijvingen 
biJ bestuurs- en kernleden, of per 
postcheck op nr 12738 van Krediet-
pank Kontich, vermelden Eek. Nr. 
715. 

BRABANT 

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 door 't Pajotten-
land; dit Jaar op 10 mei naar 
Overmaas. Vertrek te kwart voor 
acht stipt aan « Jan PTT ». Hol
landstraat 8, Smt-Gillls of aan de 
uitgang Ponsnylaan van het 
Ztudstatlon. 

Op net 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 Moresnet; 
een wandeling ta de natuur; proe
ven van lekkere Overmaas-cider, 
een specialiteit van de streek; de 
voornaamste bezienswaardigheden. 

Prijs 225 P per persoon (of zelfs 
mmder m g;evai van grote deelne-
mmg); voor kmderen 150 F. 

Inschrijven door naam en ver
schuldigd bedrag te laten gewor
den voor 4 mei aan de heer IVC. 
Vanthournout, Engeiandstraat 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. 

verleden Jaar m e n i n g kent reeds 
de aangename sfeer op deze tra
ditionele Lentevaart! 

TERVUREN 
Door de Kring Vlaams Gezel-

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

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

Steun onze aktie to deze be
dreigde gemeente, en bezorg uzelf 
een prettige avond in 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 P. 

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

AALST 

Het arrondissement bestutur 
Aalst doet een oproep tot aUe 
Volksunie simpatisanten 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 
Teiefoon : (015)14909 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekklngslagen 

Ressortmatr sissen 
(Brevet - 529768) 
met 
Geüreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

VOOR 
KENNISMAKING. 
HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brocbure. documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

P o s t b u s . 11, D e l n z e ; 
of n a a r 
P o s t b u s . 381. A n t w e r p e n ; 
of a a a r 
P o s t b u s , 149. G e n t ; 
of a a a r ' 
P o s t b u s . 231 B r u s s e l L 
B e t ^ o o t e r n s t l s oor
s p r o n k e l i j k V l a a m s H o -
w e l i j k s w e r k v a n v e r t r o a -
w e n en w e l s l a g e n voor 
i e d e r e e n ! 
D e e n l c e B e r o e p s l n s t e l -
llnK voor b u w e l i j k s b e -
midde l inK van « a n s o n z e 
N e d e r l a n d s spr^ekende 
t a a i s t r e e k 
D a g e l i j k s v e r s c h i l l e n d e 
v e r l o v i n g e n 
S t i p t e e e b e l m b o u d i n g . 

WIJ moeten finantleel gereed 
zijn om de zware last van de aan-
staande verkiezmgen te kunnen 
torsen. 

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

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

Laat ons zeker de loef niet af-
«steken door de Kommunisten die 
in de maand februan 12.000 F op-
baalden iD de Denderstreek I 

».-. Wij, moeten zekei to' betere uit
slagen In' staat* êljtf - afe- wit w » 
ten dat de V D viermaal meer 
kiezers gehad heeft bil de verkie
zingen In 1961 

Stort dan OOK onmiddellijk uw 
bijdrage op Kredietbank nr. 
325-15900 van Financieel Komitee 
Arrondissement Aalst Lokeren-
veld.'ïtr 111 Aalst. 

Werf-programma. 
Verder orogramma tof einde mei 

1964 
3.5 Zottegem, Elene. Erwetegem, 

StriJpen 
10.3 Erpe. 
24 5 Groenberge, Leéuwergem. 
31.5 Denderleeuw 
Samenkomst lOkaai « De Vriend

schap I) Kerkstr. Aalst. 8 uur 30. 

De Backer - Herdenking 
De g Priester Daei .svrienden » 

nemen deej aan üe nerdenkmg 
van advokaat Alois De Backer te 
Denderhoutem op zondag 24 mei. 

Kr vertrekt een autobus te 8 uur 
30 aan lokaal « De IJzer ». Vlaan-
derenstraat. Nog enkele plaatsen 
zijn vrij. Prijs 20 P. Inschrijvin
gen aldaar en bij Ben. De C3oek, 
Rapenstraat 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, Terlmden 11. te 9 
uur, 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 « Priestf Daensvrienden » 
uit Moeskroen zullen de plechtig
heid opluisteren. 

EREMBODEGEM-CENTRÜM 

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
lenspiegel », 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 radikale spreker eens te ko
men beluisteren. 

tVe rekenen op een talrijke op
komst i 

GENT 
Koiportages. 

Onze volgende tocht gaat naar 
Zwijnaarde en de Zwijnaarde
steenweg op zondag 10.5.1964. Wij 
verzamelen zoals gewoonlijk op 9 
uur aan het Vlaams Huis « Roe
land ». 

14.6.64 : kolportage In St. 
Amandsberg 

6.7,64 : kolportage te MerelbekOw 

Ook U kunt lid worden van de 
grootste briefwisselingsclub van 
België, alle leeft, talen, verzam. 
hobbles, Schr. Publ. PubHc re
lations Ardaen Pierre. Amster-
damstr 55, Oostende. 

Wij doen een dringende oproep 
tot aUe simpatisanten om in het 
ücht van de komende verkieön-
gen, op een daadwerkelijke ma
nier aan de uitbouw van de 
Vlaams Nationale gedachte, m net 
kader van de V.Ü., mede te hel
pen. Iedereen vtodt zeka: iets 
naar zijn gadmg en wij verzeke
ren dat er werk genoeg op komst 
Is. Men melde zich bij de voor
zitter ; G. Dekeyser Ondert>ergen 
57, te Gent, of bij een van onze 
p-opagandisten. 

Gemeen teverlüezlngen. 
Iedereen kan zijn steentje bij

dragen tot de uitbouw en door
braak van de V.V. op gemeente
lijk vlak te Gent. De kiescami>a-
gne zal zeker een felle financi^e 
inspanning vergen Daarom zijn er 
steunbons te koop in vier Vlaamse 
lokalen, teneinde onze kas te spij
zen voor de grote slag. 

PAS VAN DE PERS: 
De bros] ure « Zo sprak Pater Brauns : Radlkallsme in de 
Vlaamse strijd » 
Bestel ze door storting van 20 fr. op postrek. 604424 van 
V Devreese. IJzerlaan 83 D Iksmulde of zendt een bankje 
van 20 fr onder omslag naar dit adres (Bestellingen van 
min 10 eks r 20 t.li korting). 

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

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

WAASLAND 
Brochure E3. 

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

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

Inlichtingen of bestellingoi l)U 
dhr. Leo Verbeke (teL 03-763916ft 
of bij Mr. Jan Verniers (teA. Ofc 
762788). 

ZOTTEGEM 
Dansfeest. 

Het tweede dansfeest, ingerlch* 
door de V.U.-Zottegem kende een 
groot sukses. 

Meer dan 500 personen vulden 
de zaal Parking die overbezet 
was. 

Het wa5 Dokter van Leeniput-^ 
ten, de eregast, die onder groofr 
appOaus het feest opende. 

De heren Willy De Mol, uit Gal» 
maarden die een flinke inspan» 
n i i ^ deed om het wellukken vaM 
het feest en Paul van CauweiK 
berge, eerste voorzitter van d e 
V.U.-Zottegem werden speciaal 
verwelkomd. 

Van het arrondissement AalsC 
merkten we vooral op : Bert D e 
CSremer, «Midervoorzitter, Frans 
Bosseloo en Toon van Overstrae-
ten. 

Rik Nachtergaele vertegeawoor» 
digde het Arrondissement Oude
naarde. 

Algemeen besluit van al dè aan
wezigen : een nieuw sukses voor 
de V.U.-Zottegem. 

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

lEFER-FOFERINGE 

Heel zeker nebt u reeds eett 
rondschrijven ontvangeö van' het?' 
arrondissementsbestuur waarin 
U om financiële steun verzocht 
wordt. Een deel van de aange
schreven personen heeft reeds g e 
volg gegeven aan onze c^roep» 
waarvoor wij hen i»ize beste dank 
betuigen. Vele anderen wachten 
misschien het bezoek eJ van onze 
propagandisten, doch dit is mis> 
Want deze mensen, die al de las6' 
op hun schouders moeten dragen» 
kunnen toch niet overal zijn. 

Daarom vragen wij O : stort on
verwijld uw fmanciële steun op 
postcheckrekenlng nr 24.46.66 van 
André Ca^elaere te Popermge. 

Wij zijn er van overtuigd dat u 
aan onze oproep gevolg zult geven 
«1 danken op voorhand. 

61AZEN M MONTUe% 
C o U voo> Mn>l<n<M. 

WoHw ROLAND 
_ e<4l)ilomMrd OplilW -m 
Kwbtrut , 5 t — AnlwopM 
(UI ««.b. ap hal liaiiiimiw % 

IMMI I MMJU 

i9% le#ltAg tp vwloo» tful^ 

M i r 
SPECIAAL 
BREVET 

/«t.sizjiir 

STAK^ 
TE ZELE (0-VL.> 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 
Tel. (052) 44641 en 44642 

Indien Ü geen verkoper 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden O tiet adres van 
de dlcbtst bijgelegen 
verkoper Star Zele. 

Dit prachtig leeuwen-
schild wordt u thuisbe-
steid door onze diensten 
mdien u 325 P stort op 
postrekenmg 1476.97 van 
de V ü. te Brussel Se
kretariaat : M_ Leraon-
nlerlaan 82. 

O kunt ook betalen als 
TOigt : bij aflevering 
125 P -f 3 maandeujkse 
stortmgen van elk 100 P. 

Afmetingen • 40 x ^^ 
cm. vervaardigd uit 

duurzame grondstof (Ce-
rafix). 
Belegd met bladgoud! 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 

aitgave ran de V.Z.W VOLKSflNIB 
BEDAKTIE : Mr V Van der Ëlst BootdreaaB'«ur. 

l «ao Overstraeten tiedakuesekretarls. 
S De U e Mr Ue (unlock. tVtm Jonssen lic <V 
Luyten B Uattheyssens A Cobbaat M BabyloB 
E.- Slosse dr L. Wouter* J Oierrh« 
Alle onetwlsselmg 700T redaktlc aaai : 
Botatyp Sylv Oupulsl 110 Brussel } Tel 23.II.9& 

Beheer : Maurice ijemonmenaa» 82 Brussel 1 Tel 11 8216 
Alle klachten 'oor met ontvangen van olao ap dit adres. 

Jaarabonnement • 200 F Halfjaarlijks : 110 P Ortemaande-
Ujks : 60 f 
Steunabonnement : SOV F immininm) Lossf nummers : t F 
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D E Vlaamse Beweging is oud, 

even oüd of ouder dan de Belgische staat, naar

gelang Üet standpunt dat men inneemt. Het is 

de taak van de huidige generatie ze voort te 

zetten en ze zo mogelijk tot voltooiing te bren

gen. 

De Vlaamse Beweging heeft verscheidene epi
sodes gekend. Elke generatie was ze in wezen 
eender en toch in verschijningsvorm soms vol
ledig anders. Van hoofdzakelijk taal- en kultu-
rele beweging ontwikkelde ze zich in de tijd en 
onder invloed van allerlei stromingen naar een 

I N een artikel in « De Nieuwe » 
van vorige week vestigde Johan Fleerackers nog 
de aandacht op de redenering van jongeren : 
« Mijn vader is voor sociaal-ekonomische struk-
tuurhervormingen omdat het in het raam van 
de Vlaamse ontvoogdmg past; maar ik geloof 
er in omdat het de kleine man, waar ook ter. 
wereld, promotiekansen geeft». En hij vestigt 
er de aandacht op dat ook de studenen uit bur
gerlijke kringen zich voor sociaal-ekonomische 
struktuurhervormingen uitspreken. 

Het sociale — evenals het nationale een 
waarde op zichzelf — is bij de jongeren volledig 

\j ELUKKIG moeten we bij de 
jongeren niet meer pleiten voor het Vlaams na
tionale. Evenals de sociale idee kwam de 
Vlaamse bij hen volledig tot doorbraak. 

Hoe vaak hebben we niet gehoord en gelezen 
dat klaarziende socialisten de Vlaamse B.S.P. 
bezwoeren de Vlaamse trein niet te missen. Hoe 
vaak hebben we hetzelfde niet gehoord en ge
lezen ten opzichte van de Kerk in Vlaanderen. 
Zowel bij de enen als bij de anderen blijkt het 
voorlopig boter aan de galg met als gevolg een 
groot verlies van aanzien en gezag bij de jon
gere generatie. Het-is immers logisch dat de jon
geren de waarheden die zij beleven ook verwe
zenlijkt willen zien en dat zij uitkijken naar 
wie hen hulp wil bieden. 

SYNTESE D 

meer en meer uitgesproken volwaardige politieke 
nationale beweging met sterke sociaal-ekono
mische inslag. 

D _^ E twistvraag die soms opge
worpen wordt of de Vlaamse Beweging sociaal 
genoeg was of niet, heeft slechts historisch be
lang. 

Zulke debatten berusten trouwens vaak op 
onvoldoende kennis en op misverstanden. Wij 
hebben dikwijls vastgesteld dat jongeren die de 
vroegere Vlaamse Beweging beschuldigden van 
niet sociaal genoeg geweest te zijn, weinig van 
de geschiedenis ervan afwisten Anderzijds kon-
stateerden we dat vele verdedigers van het ver
leden met hun geest in dat zelfde verleden leef
den en weinig vruchtbaar waren in het heden, 

PersoonUjk is het onze overtuiging dat ook een 
misverstand aan de grondslag van die diskussie 
ligt. De Vlaamse Beweging was steeds — althans 
voor een groot deel — eigentijds sociaal. De tijd 
schrijdt echter voort Het sociale is thans ook 
bij de vakverenigingen en in de kleurpartijen 
anders dan vroeger. Bepaalde programmapunten 
waar men vroeger voor vocht zijn verworvenhe
den geworden en dus achterhaald. Een nieuw 
sociaal inzicht is gerijpt en nieuwe sociale 
ideeën ontkiemden. 

tot doorbraak gekomen. Niet alleen bij de stu
denten. Men vindt de idee ook bi] de jonge boe
ren en bij de jonge zelfstandigen om nog niet 
van de jonge bedienden en ambtenaren te 
spreken. De oudere boeren en zelfstandigen 
hebben nog een liberaal refleks, de jongeren 
daarentegen een sociaal. Evenals de betiteling 
franskiljon tot een odium werd, zo geldt dit bij 
de jongeren ook wat de benaming konserva-
tief betreft. 

U E sociale stroming is interna
tionaal. Het sociale krijgt echter een biezondere 
kleur daar waalleen volk overheerst wordt. Het 
kapitalisme is vooral hatelijk daar waar het door 
vreemdelingen gebruikt wordt om een volk uit 
te buiten. 

Als een soort tweelingsbroer heeft de sociale 
idee dan ook overal het bevrijdingsnationalisme 
vergezeld omdat de strijd niet alleen ging tegen 
de vreemde overheersing maar omdat de vreem
de overheersing ook altijd gepaard ging met 
sociale overheersing en uitbuiting van de in
heemse bevolking. 

Het is in Vlaanderen niet anders. Uit zovele 
statistieken, die v;̂ j brachten, blijkt dit telkens 
en telkens weer. 

E weer voor de Volksunie, die 
niet alleen een jonge partij is, maar in grote 
mate ook een partij van jongeren, ligt dus wel 
duidelijk afgetekend. 

Even duidelijk is het dat met de zware slag
schaduw van de* grondwetsherziening over 
Vlaanderen, we naar de grootst mogelijke con
centratie van Vlaamse krachten moeten streven. 
Er zijn waardevolle strijdende elementen genoeg, 
die sinds jaren in afzonderlijke organisaties zo
veel verdienstelijk werk geleverd hebben dat 
men aan hun waarde niet kan twijfelen. 

door TOim (h>iiA4€it. 

Y AN Volksuniezijde zullen wij 
alles doen om onze kongresbesluiten — met over
grote meerderheiü geestdriftig goedgekeurd — 
voor het vormen van een ruim Vlaams front uit 
te werken. 

Een sterke Vlaamse partij , die de Vlaams-na-
tionale en de sociale stromingen samen opvangt 
en krachtig verder stuwt zal de C.V.P, doen 
splitsen in een Vlaamse en een Waalse vleugel. 
Op dat ogenblik zullen ook de Waalse socialisten 
hun eigen weg gaan en is het federalisme in 
onmiddellijke opmars. 

Wij moeten er de passende besluiten uit halen. Ook hier is onze opgave duidelijk. 

VOOR UW LEVEN - UW AUTO - UW HUIS - UW MEUBELEN 

Maak' gebruik van de Fiskale toegestane Verminder ing . 

Raadpleeg ons. U zult er baa t bij v inden. 

E n bovendien vergeet he t N O O I T : 

VLAMINGEN verzekeren zich steeds bij Vlamingen. 

De Belgische Leus weze ook de U w e : 

Eendracht maakt Macht. 

DAAROM SLECHTS EEN ADRES 

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL, VOORBRAECK & CO. P . V . B . A ! 
Jan Van Rijswljcklaan 62, Antwerpen. Telefoon 03/37.54.38 - P.C.R. 163.620 

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

natuurschoon 
wandelingen 
bezienswaardigheden 
kampeerterreinen 

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

Vraag inlichtingen bij 

Beheer : Van der Paal - Voorbraeck Direktie : Lic. H. De Vos 

.LENTE ÏN WENEN 
Het vierde grootse feest 
onder dit motte vindt plaats 
in ZAAL REÏNAERT 
Kasteeldreef Lede 

Op zater dag 2 en zondag 3 mei 
Begin telkens te 20 uur. 
Zaruba-schrammeln met de 
Weense zangers Karl Jacoby 

- en Rudl Mayer, 
De Vlaamse Klub Lede nodigt U uit 


