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VOLKSVERGADERING 

Zoals gebruikelijk, wordt ook dit jaar op do 

voormiddag van het Zangfeest, zondag 24 mei, 

te 10 uur 30 de grote volksvergadering van de 

Volksunie gehouden. Deze meeting die in het 

teken staat van de grondwetsherziening en de 

verkiezingen, vindt nlaats in de zaal «Maiestic», 

Carnotstraat 90, Antwerpen. De vergadering 

moet dit jaar massaler zijn dan ooit te vuren l 

Voeren er het woord : partijvoor/ittei- vulks-

vertegenw. mr F. Van der Eist en partijsekre-

taris drs Wim Jonssen. 
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MOTIE 
H E T H O O F D B E S T U U R D E R V O L K S U N I E , 

N A O N D E R Z O E K INZAKE D E T O E S T A N D O P HET G E B I E D V A N 

UNIVERSITAIR O N D E R W I J S , 

EIST D E O N M I D D E L L I J K E OPRICHTING V A N E E N PLURALISTI

S C H E E N Z E L F S T A N D I G E UNIVERSITEIT TE A N T W E R P E N ; 

W I J S T ER O P D A T D E V O L L E D I G E SPLITSING D E R L E U V E N S E 

UNIVERSITEIT E N D E V E R H U I S V A N D E F R A N S T A L I G E KATO-

LIEKE UNIVERSITEIT N A A R W A L L O N I Ë EIS VAN V L A A M S E 

R E C H T V A A R D I G H E I D IS: 

IS V A N MENING D A T D E O N T D U B B E L I N G D E R VRIJE UNIVERSI

TEIT B R U S S E L T E N Z E E R S T E MOET V E R S N E L D W O R D E N : 

O O R D E E L T , D A T D E U I T B O U W VAN E E N V O L W A A R D I G UNIVER

SITAIR O N D E R W I J S IN V L A A N D E R E N D E TOEGSANKELUKHFID 

E R V A N Z O W E L H O R I Z O N T A A L A L S VERTIKAAL MOET BEVOR

D E R E N IN D E RICHTING V A N EEN VOLLEDIGE DEMOKRATISE-

RING. 

TE OVERUSE, OP ZATERDAG 30 MEI A.S. 
zullen duizenden protesteren tegen de schandalige beslissing van de regering, die de 
wijk < La Corniche et extension » bij het Waalse Terhulpen heeft gevoegd. De beto
ging, ingericht door het Aktiekomitee, omvat een optocht en enkele toespraken. De 

optocht wordt gevormd vanaf 17 u 30 

volksunie 
om te vertrekken te 18 u. De toespra
ken volgen rond 19 u. 

De betoging te Overijse valt sam i 
met het groot propaganda-weekend 
van de Volksunie, 

In de meeste arrondissementen 
wordt de reis naar Overijse gekcp 
peld aan een grootscheepse propc*-
ganda-autokaravaan in de namid
dag. 

De dag daarop, zondag, volgt dan 
de reuze-kolportage met ons week
blad over geheel het Vlaamse land. 

In de dagen die daaraan voorafgaan, zullen 
duizenden huisbezoeken worden gedaan om 
nieuwe abonnenten voor ons blad te winnen. 

Het Lente-offensief der Volksunie wordt een 
succes, een algemene herhaling voor de grote 
slag binnen enkele maanden. 

Het is daarenboven de allerlaatste gelegenheid 
om in de luttele tijd die ons blijft vooraleer de 
verkiezingen ons totaal opslorpen, nog een flm-
ke stoot te geven aan de verdere organisatori
sche uitbouw van de partij, aan het aktiveren 
van enkele tragere afdelingen, aan het omhoog 
drijven van ons abonnementencijfer. 

De V.U -week zet reeds in op zondag 24 mei in 
de voormiddag, met de traditionele vergadering 
in de zaal « Majestic », Ze zal een week later be
ëindigd worden met een hele reeks vergaderin
gen, jongerenbijeenkomsten, autokaravanen en 
kolportages. 

DEZE WEEK 
staat op onze pasrina één het Leuvense beeld van de Sedes 
Sapientiie, maar dan in het n.gatief. Is dat wellicht een 
verwijzing naar 'onze Leuvense reportage op tilz. S en 9 ? 
Dr R. Van Leemputten op pagina 5 en drs Wim Jorissen 
in het hoofdartikel (btz, 16) behandelen ieder vanuit een 
verschillend standpunt een brandend aktueel tema : de 
uitbreiding van het universitair onderwijs. Op biz. 3 
brengen we het tweede deel van het overzicht 1947 - 1964 : 
de -triid >>nd de talentelling. In zijn Open Brief zwamt 
dio Genes zo wat over kwakkels en grieten, terwijl op 
pagina 7 uit de doeken wordt gedaan wat de V.ll. bedoelt 
met « ekonomische demokratie ». Een echo over een belang
rijk week-eind van et Kontakt » brengen we op biz, 6. 
Op de kultuurpapnna (bIz 11> herdenken we Vlaurita 
Veremans en zetten we Antoon Van der Plaetse in da 
bloemetjes. 
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DE VOLKSUNIff 

WAT DOEN WIJ ? 
'Geadite Heren, 

Steevast komen wij Vlamingen 
echter de gebeurtenissen aan dra^ 
Ten. Het initiatief lijkt wel van de 
anderen te moeten uitgaan. 
Vlaamse aktie is te vaak re-aktie. 
aijn we dan niet in staat om zelf 
In de giang der dingen metterdaad 
In te grlJijen, of oordelen we het 
xüet nodig en menen we alles 
maar op zijn beloc^ te kunnen la
ten e» toch te o<«sten? 

Met voorbeelden gaan we ons 
bepw-ken. 

De autokaravaan van de IJzer-
bedevaartdag langs de kust, had 
trots ea met <te bekende voorval
len een algebed suksea kunnen ge^ 
•worüea zijn, hadden we er voor 
gezorgd voer en na (doch vowal 
voor) alle paasende toelichting te 
verstreken nopens onze bedoelin
gen, zowel aan de kustbewoners 
en -uitbat«'s al« aan de verlofgan-
gers, in twee en meer talen. 

Intüisaen waren het alvast onze 
tegenqitiers die dergelijke gevat
heid (Qilvachten en onze aldus te 
Jog tiitvallende aktie handig tot op 
seka-e hoogte tegen <»u wisten 
nit te spelen. We horinneren aas 
de bdiendlg gestelde stroolbrlefjes 
die de kustplaatsen bedekten. 

Er ontbreken ons nocb acade
mici noch wroeters, doch < orkest-
meesten ». Peeling kost haast 
niets, doeii doet slagen. 

Het zou tijd gaan worden in te 
Eien dat het al oven zielige als 
beruchte c Hartoglmiedaa » «• zo 
niet had uitgezien waren wl] weer
om niet zo schaapachtig volgzaam 
geweest toen Lefèvre de Iruk van 
de « godsvrede » uit de mouw 
schudde. In de psychologische 
laatste 10 dagen aanvaardde 
Vlaanderrai stom te blijven, wan
neer pescs en herrie in de gegeven 
omstandigheden ons allCTenigste 
gewicht was in de weegschaal. 

En nu een ander bedrijf, nau
welijks verschillend tenzij van 
formaat. 

On«nwonden stel ik de vraag : 
wat doen wij om onze man te 
staan, zowei in de aanval als ver
dediging, in de huidige aanloop 
tot de grondwet^erziening? Ja
wel, er is verruiming op til in het 
Vlaamse front. En dat verkiezin
gen winst zullen brengen staat 
vast doch zal het hoofdzakelijk 
niet zijn door de « verdiensten » 
onzer vijanden? Is het dan waar
lijk het enige wat ons te doen 
staat er zo lijdzaam op toe te kij
ken? Het mag waar zijn dat de 
omstandigheden vaak wind zijn, 
doch laten we onze zeilen dan ten
minste het wijdst uitspannen! 

Op deze noogte is het eveneens 
op zijn plaats uit de tijd af te le
zen dat geleidelijk doch merkbaar 
de zeggenschan van de parlemen
ten wegvloeit naar minder om
schreven en bijgevolg minder kon-
troleerbare machtsformaties. En de 
machtsmiddelen groeien stijl met 
de vooruitgang. Hoeden we er ons 

bijgevolg voor ons blind te staren 
op parlement en verkiezingen, die 
voor we het verwachten, een ge
leegde schaal zal geworden zijn. 
Al is dit nog niet voor morgen, 
en al blijven de traditionele po
litieke vormen vooralsnog het por
taal tot veel waarop het voor ons 
aan komt. 

E.V.H. - Zutendaal. 

GEMEENSCHAPPELIJKE 
LIJST 
Mijne Heren, 

In « De Volksunie » werd on
langs gewag gemaakt van eai 
Waalse lijst die bij de parlements
verkiezingen zou ingediend wor
den in Tongeren - Maaseik. 

Meent V niet dat de aanval nog 
altijd de beste verdediging is? Het 
komt er vooral op aan, de tegen
stander met zijn eigen wapens 
van antwoord te dienen. 

Waarom denkt niemand aan het 
indienen van een Vlaams-Duitse 
lijst in het arr. Vervlers? Ik ben 
me wei bewust aan de bijna on
overkomelijke moeilijkheden van 
een dragelijke onderneming. Al-
ïeen eister reeds het bestaan 
•aa een dergelijke lijst zou de 
Walen tot vooröchti^eid aanspo-
Tea. 

Dat ze in den beginne geen 
groot succes zou kennen, hoeft 
ge«i rem te zijn. Laten we niet 
vergeten dat de Welshmen in En-
gelaad een eerste keer slechts 600 
stemmen hadden. 

Thans hebben ze er 70.000. 

H.S. - EftQ>en. 

VERKIEZMfiEN... 
Mijnheren, 

Nionand, hoe partijdig ook kan 
het nut en de positieve bijdrage 
van de Volksunie voor de Vlaam
se zaak nog loochenen. 

We zijn er op vooruitgagaan en 
daarbij hangen belangrijke, snij
dende Vlaamse problemen en no
den boven de hoofden van de «tra
ditionele» pclitiekers. 

Zonder de Volksunie zou de toe
stand «• voor Vlaanderen n<^ veel 
slechter uitzien. Maar men moet ee 
toch rotsvast van overtuigd zijn. 
dat we noch van de CVP, noch 
van de BSP. noch van de P W 
iets te verwachten hebben. 

We moeten geloven in ons zelf, 
rekenen op ons zelf en op alle 
Vlaamse hulp die aangeboden 
wordt 1 

In verband met de gemeente
raadsverkiezingen keur ik uw actie 
ten volle goed. Maar er zoudai 
zoveel Volksunielijsten als het 
enigzins mogelijk is, moeten inge
diend worden. Degelijke en actie
ve elementen moeten overal de 
strijd aanvatten tegen het eigen
belang van de andere partijen en 

voor het belang van ons volk. 
Zelfs als er geen onmiddellijke 

kans is om verkozenen te hebben 
mag men zich niet laten afschrik
ken. Het is gemakkelijker op ge
meentelijk plan te werken. 

Deze werkwijze asU lïouwens 
ook toelaten de lijsten voor de 
Parlementsverkiezingen met de 
meeste kans op succes samen te 
stellen. 

De taak van onze leiders is al 
moeilijk geweest, maar op dit 
ogenblik verwacht elke bewuste 
Vlaming veel van hen. 

V.D.A. . Schoonaarde. 

MOESKROEN-KOMEN 
Gezien de dringende noodzaak 

werd te Moeskroen op 23.4.64 over
gegaan tot de oprichting van een 
« Vlaams Aktiekomitee Moes-
kroen-Komen » voor de beharti
ging van de belangen der Vlamin
gen uit de tijdelijk - overgehevel
de taalgrensgemeenten van West-
Vlaanderen. 

Dit Komitee richt een dringen
de oproep tot alle Vlamingen uit 
de taalgrensstreek van Moeskroen 
en Komen om hun bevindingen In 
verband met de toepassing van de 
taalwetgeving en de overtredin
gen ervan te signaleren. Het ko
mitee zal bij de bevoegde Over
heid de nodige stappen aanwen
den. 

Het Sekretariaat is gevestigd te 
Moeskroen, Risquons-Tout-steen-
weg 60. 

V.A.K. - Moeskroen. 

DOUANE 
Geachte heren, 

Als Vlaming ben ik aanhanger 
van de Volksunie, daar dit de 
enige partij is die oprecht en wel
gemeend de Vlaamse belangen 
verdedigt. 

Wij douanebeambten in Antwer
pen moeten echter vaststellen dat 
bij een vorig Incident dat zich een 
paar maanden geleden voordeed in 
de luchthaven van Zaventem (na
melijk : overplaatsing In het be
lang van de dienst van een on
derbrigadier der douanen) men 
over dit geval met geen woord ge
rept heeft in het weekblad « De 
Volksunie ». We] werd deze zaak 
eertijds aangeklaagd in het dag
blad « Het Nieuwsblad ». 

ledere week ben ik, alsook som
mige van mijn vrlend?n. een trouw 
lezer van het weekblad « De 
Volksunie ». Ik denk zelfs van 
kortelings lid te worden van de 
partij, dit in de hoop de Vlaam
se belangen beter te kunnen die
nen. 

Om terug te komen op dat in
cident in de luchthaven van Za
ventem. Wij kunnen dan ook niet 
geloven dat de Volksunie ons, la
gere douanebeambten, zou in de 
steek laten. Daarvoor hebben we 

te veel vertrouwen In de partij 
van de Vlamingen. WIJ hopen dan 
ook dat de Volksunie niet zal in 
gebreke blijven wat betreft deze 
wantoestanden in « Brussel - En
trepot » (Stapelhuls) en de «over-
idaatsing in het belang van de 
dienst». 

Tolbeambten - Antwerpen. 
Bed. — Informeert u maar eens 

bij uw koUega's in Zaventem. Zij 
znllen u bevestigen dat de Volks
unie wel degelijk, zonder daar
aan veel ruchtbaarbeid te geven, 
opgetreden is in het geval van de 
overplaatsing. 

VAN ACKER 
Mijnheren, 

Uw blad werd bij mij in de bus 
gestoken juist enkele dagen na de 
T.V.-uitzending « Ten huize van 
Achiel Van Acker ». Ik heb uw 
kritiek daarop gelezen en onder
schrijf die volkomen. 

Sinds mijn Jeugd ben ik, langs 
de jeugdbeweging en de vakver
eniging om, opgegroeid in een 
B.S.P.-atmosfeer. Het gebrek aan 
Vlaams bewustzijn van de socia^ 
listen hangt me al lang de keel 
uit. De T.V.-uitzending over Van 
Acker heeft de deur toe gedaan : 
de walg voor de bourgeols-menta-
liteit en het profitariaat zit me tot 
in de keel. 

Ik heb vandaag dan ook een 
abonnement op uw blad tot einde 
van dit Jaar overgeschreven. 

T.S. - Mechelen. 

STEEN IN KIKKERPOEL 
Waarde Redaktie, 

In de « Gazet van Antwerpen » 
van 4 mei weerlegt de heer Kle-
boom niet eens het verschijnsel 
van de mistevredenheld, die tot 
uiting zal komen reeds hiJ de aan
staande gemeenteraadsvM-kiezin-
gen. 

Heel zijn betoog Is ingegeven 
door een panische schrik voor de 
Volksunie. Hij beweert namelijk, 
dat de V.U. weinig of geen kans 
heeft, omdat haar aktiviteit zich 
uitsluitend op het nationaal vlak 
beweegt. 

Maar waarom vraagt hij dan 
aan de C.V.P.-leiding, aandacht te 
schenken aan de nationale motie
ven en rekening te houden met 
hun weerslag op de gemeentever
kiezingen? 

De kans van de V.U. is dan toch 
zo klein niet! 

Anderzijds komt de heer Kie-
booms weer aandraven met het 
afgezaagd liedje' van verloren 
stemmen en het feit dat alleen 
de grote partijen de problemen we
ten op te lossen! Ditmaal zal ze
ker het tegenovergestelde waar 
zijn. Wat we! een verloren stem 
zal betekenen in Vlaams opzicht, 
zal zijn : een stem uitbrengen op 

een der traditionele partijen. Al> 
leen een dwaas zal zich daar oog 
laten aan vangen, heer KI*' 
booms! 

En als de heer Kiebooms spredEb 
van uitbuiten van de mistevredMW 
held, zou hij zich eerst en voocat 
moeten richten tot de verantwoaf^ 
delijken voor de mistevredenheld 
en dat zijn de traditionele par t i j 
en. 

De V.U. moet de steen zijn In 
de politieke klkkerpoel. 

De angst die zij bij de politieke 
profiteurs doet ontstaan, moet h«k 
begin betekenen van hun politidrt 
wijsheid. 

Dit alleen ware reeds een i^rf-
dooi voor het bestaan van de V.tJ. 
Het Vlaams opl)ouwend program li 
er nog een onmetelijk groter. 

B.H. - ^embodegem. 

VERKIEZINGEN 
Mijnheren, 

Aansluitend bij uw artikel 
verleden week ben ik er van over
tuigd dat de B.S.P. met een el 
zit voor de verkiezingen en de 
Volksunie - konkurrentie. Zon 

« Vülksgazet » anders met de re
gelmaat van een klok hoofdarti
kels wijden aan de Vlaams - na
tionale partij? 

Hier in het gewest zijn reeds 
de ogen opengegaan van talrijke 
socialistische militanten. Daaraan 
Is de onverdroten aktie van ojtn. 
senator Diependaele ten bate v«n 
de pendelarbelders niet vreemd. 
Honderden pendelaars hebben In 
de loop der voorbije maanden er
varen dat ook een kleine partij op 
het praktische vlak veel kan bere
ken, als Ze de zaken maar juist en 
spektakulair aanpakt en als se 
weet te volharden. 

Betere tremuren, behoud • van 
stations, komfortabeler reisgele-
genheld zijn even zoveel verwezen
lijkingen van de V.U. ten bate van 
de pendelaars, In afwachting dat 
het « werk in eigen streek ». dank 
zij de verwezenlijking van het 
V.U.-programma, een realiteit 
wordt. 

Echte sociale zin zonder al te 
veel theorieën, bekommernis om 
het lot van de arbeider, aktief me
degevoel en het zich verbondai 
voelen met de volksmassa zijn 
voorwaarden voor een nieuw V.Ü.» 
succes dat stellig de volgende keer 
niet zal uitblijven. 

D.T. - Herzele. 

De redaktie draagt geen verant

woordelijkheid voor de inhoud der 

gepubliceerde lezersorleven. Ze be

houdt zich het recht van keuze er 

Inkorting voor. Over de lezersru

briek wordt geen onetw-ssellng 

gevoerd. 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
« DE VOLKSUNIE > dienen toe
ges tuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

A n t w e r p i e b a a n 2 3 2 B e r e n d r e c h t T e l . 0 3 / 7 3 6 6 5 9 
• 
Alleen de zoekertjes gaan naar 
he t boofdsekre ta r l aa t : 

M. L e m o n n i e r l a a n 8 2 B r u s s e l 1 - T e l . 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

Weg met de ïorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek Liw verantwoordel i jkheid 

COISSTAISTIA 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 - Berchem (An t ) . 
Telefoon (03) 39.92.06 

Brand Leven Paml l iaa l - Onj^evallea 

D R I N G E N O E O P R O E P 

Als voorzitter van het Steunkomitee voor degenen 
die wegens de teeraktle Oostende iwaar nadeei ooe-
ten en gevangenisstraf opliepen doe ik een dringende 
oproep tot steun Wat ook onze mening weze over 
de opportuniteit van dlp aktie wij mogen niet verge
ten dat de getroffenen steeds vooraan in de Vlaamse 
strijd hebben gestaan en dat zij in verhouding zoveel 
zwaarder werden gestraft dan de bom menf abrikan ten 
van de groep Stassart 

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

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

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

Dr. H. Ballet 

HERMES 

SCHOOL 
54 Z u l d l a a n 

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

Telefoon : 11.00.33 

Brussel 

* 
VOLLEDIGE 
SERRETARIAAT-
KÜRSÜS 

Algemene bandelsopleiding: 
Schoolgeld maxlra . 
8 000.- fr oer j aa r of 
3 maal 3 000.-fr 

m e t r ech t op Kinderge ld 

De scbooi waar Vlamingen 
zich thu i s voelen 

Beter en voordel iger 
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b on« blad v a n vor ige weeE zijn w e begonnen met een terugblik op 

3 e 17 jaar V laamse strijd die liggen tussen het eerste schuchter na 

oor logs verzet tegen de talentell ing in 1947 en de beslissende slag op 

Hextoginneda l in juli v a n vorig jaar , slag die door Vlaande ren ver loren 

twexd omwil le v a n he t ver raad der Vlaamse polit ieke mandata r i s sen uit 

SAe tradi t ionele part i jen. 

V̂Ŝ ij b rachten een a lgemeen overzicht v a n de tell ingen en van de strijd 

«ond de taa lwet ten v a n de jaren ' 3 0 . W e verwezen naar de ongehoorde 

i iruk en de int imidat ie waa raan de bevolking van de randgemeen ten en 

Vftn de taa lgrensgemeenten bij de telling v a n 1947 onde rworpen w a s . 

D o o r deze d ruk en int imidat ie kreeg de uitslag v a n 1947 het karakter 

v a n een vervals t re ferendum. W e st ipten aan dat zelfs de toenmal ige 

minis ter van b innenlandse zaken, de heer Vermey len , later in he t pa r 

l emen t bekend m a a k t e dat hij — vergeefs — een beroep deed op de 

minis ters v a n justi t ie S t ruye en M o r e a u de Melen : op tal v a n plaa tsen 

•waren de misbruiken en de d w a n g zo erg, dat een beroep werd gedaan 

o p het gerecht . Maar het <( bes te gerecht ter were ld )) roerde niet en de 

daders gingen vrijuit. 

iaard 
IIKE EN ECONOMISCHE BELANGEN 

Zo zagen de krantenkoppen er 
een kwart-eeuw geleden uit. 
Daaraan kan men het tempo 
onzer voortschrijdende ontvoog

ding meten„ 

CNU rOSTCHECKS 
t ' f t t ' t OXBI I 'Ml . 

1 ttt^>.-«tl t i l ^ 40 

i l l t t l l l r N. t7i 
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EEN CRAMMENSDAQ IN HET PllRLEMENT 
-,^, ^ -, . - - • , • , . 1 , r I I I - i r . r i r r r - n ' i i ' " i i ' ' r ^ " ^ 

De interpellaties in Kamer en 
Senaat over de toepassing 
van de taalwet in bestuurs- , 

zaken en het geval Grammens 
In den Senaat zegt de h. Spaak namens de reieering gien 
intnestie te kunnen beloven voor Grammens en zijn mede
werkers, en wil evenmin de mvrijheidslellmg van Grammens 

De l»»lw«l in WituuMuktn van 1932 motl wofdtn loejepail. • Etn-
t»lithei(i ia VliSBderen en eenUlijhtld in Wsllonie. • Uitiondefinj 
voor de gemeenlen me( erkende Ittlminderheid en toor de {emttn-
ten wear de tKeettligheid >l> openbttr nut wordl erkend.- Detce-

vallend tal de rtfeerinj een «elioniwerp indienen- over de interpre
tatie van de taalwet 

DE TALENTELLING VAN 1947 

De 
Vlaamsche 

eisch i s : 
Zuivere en oprechte 

ecDtalitheid 
in Vlaanderen 

OirK \ffn <* lr*"i»* M »'•>*»' 

IN DE STEEK GELATEN 

In 1949 werd de regering Spaak-
Eyskens geconfronteerd met de uit
slagen van de talentelling en werd 
bes'ist de uitslagen voor de caalgrens-
gemeenten en de gemeenten van de 
Brusselse agglomeratie voor te leg
gen aaa de Vaste Ctommissie voor 
Taaltoezicht. In december 1949 ble
ven de uitslagen van 44 gemeenten 
neg betwist, toen de Vlaamse leden 
der Commissie weigerden zich nog 
met de aangelegenheid bezig te hou
den zolang er geen gevolg gegeven 
werd aan d© klachten ingediend bij 
het gerecht. 

Deze moedige houding van de 
Vlaamse leden van de Ctonunissie 
voor Taaltoezicht bleef eveneens zon
der nutt ig effect, de Vlaamse poli
tieke mandatarissen lieten hen in de 
steek. 

De verkiezingen van 1950 gaven 
aan de C.V.P. de volstrekte meerder
heid in het parlement zodat een ho
mogene C.VP.-regering aan het be
wind kwam. Het was dezelfde heer 
Duvieusart, die de Vlamingen zozeer 

getergd had als minister voor ekono-
mische zaken in de vorige regering, 
die eerste minister werd en het ver
trouwen en de steun kreeg van de 
Vlaamse C.V.P.-ers. Niet voor lang, 
want hij verdween van het toneel na 
de dramatische en beschamende ont
knoping van de koningskwestie : de 
C.V.P die dank zij het uitbuiten van 
de koningskwestie de meerderheid 
behaald had liet de koning vallen. 

De opvolger van de Waal Duvieu
sart als eerste minister was de Waal 
Pholien. 

zowel in de regeringsverklaring 
van de regering Duvieusart als in 
deze van de regering Pholien werd in 
verband met de omstreden uitslagen 
der talentelling de oprichting beloofd 
van een speciale parlementaire on
derzoekscommissie. 

EEN «NATIONALE OPLOSSING» 

Op 5 december 1950 interpelleerde 
de liberaal Catteau in de senaat om 
de publicatie te eisen van de uitsla
gen der talentelling voor de 44 ge
meenten waarvoor de publicatie nog 
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A ia Population Mouscronooise 

En 1430, lort d » oplrstloni du rteentement 
diesiinal vout svcs utam d« votre entière tiber» 
II, répondu ftuK diHArents Quesiioimaires qui vous 
oni IK prtunlt» c«> qnesiionntires om l i l •!• 
gni* pir vou». <n pttind indópendtncê 

^ A 11 tulta d« nunosuvrta «t de preaaiunt 
; «jiarelaa prta du Qouvem«menl. la Minisira da 
PlDianaur a eni daveir <>él<Kuar tur plac< deux 
Inapactauri avac miaaion da eontrftlar, dana ear-
lïinaa lBin<liaa, l'axacllluda dat daclarallona 
acieat an 1430. 

' S a n * vouloir quallf ler pr«s«nt« -
tnant paral la procAda*. II e s i d o n n a 
O o n a o i a s a n c e aux habitants cru'lts 
n'onf pas a s'«fn-auer d e s m e n a c a s 
qui pourralent l eur a ira fa i tes q u i t s 
r a p o n d e n t a v e c a s s u r a n c e q u e l e u r s 

I, d a c l a r a t l o n s a c t a e s tors du r e c e n s e -
rment da laso. som sincaras. 

1̂  Si, dana voire lamilla, ai pour voire travail, li 
^pour la bian da vot sniama vou« dlairaa voir 

'^eoiwarvar dana la rigSon l'uaa){a d e la lan-
g u a fran^alsa. sorame langue véhiculaira. 
Ra leiaaez pas turprendre votre bonna toi at 
taHss aoni vos aapirattont lattei actar " qua 10 
lao^ua pr inc lpa lement p a r l é e par 

^vous a l v o s e o f a n t s , e s t la lantfue 
' rnanpalae ". 

Voua aurat alnai dijoul la eillul da eana 
dom la pitn aacret conaista I ratirer I tl popuia 
(ion la blnDIca da l'uaafe oourani de la lan;ua 

„Iranpaiaa, unWaraellarMnt répandua at partieo-
iMramant ipprécila ptt laa auvriara (roniatieri. 

JBAMPTEÜÜINfi' 

Aan de 
jHoeskroenscbe bevolking 

' - liv 1V30, lljdani da lian|arl(ra optalllni:. U 
habl. irebruik makende uwer volledig'a vrijheid, 
ftaantwoordt op de vrufrentifaten die U voorree* 
tetd urefOsn Oute li|sien ziin ondereclireven 
jĵ weeai door U, iR votle onafhan^eljkheid 

Tan (ravolfa manoauvara en druk uitgeoeiaiid 
fcii de Oouvemement de Mimater van Blimao* 
landaohe lakao heed i;emeend te moeien iwat 
°' inspakieurs ' Ier plasu cendafl om askart 
halten na Ie gaan en te zien ol de verklarintan 
ll> 1930 cadaan. aehi tiin. 

Z o n d e r d e z e hat idal lnfen M 
wi i tan laken, ar wordt aan d e Pevol» 
kifitf k e n b a a r g e m a a k i dai zU d e ge» 
beurl i jke b e d r e i g i n g e n niei m o e t a n 
v r e e z e n , xlj m o g e n met verKekerltt|( 
a n t w o o r d e n dei hunne v r o e g e r e 
verk lar ingen e c h t sUn. 

Winnaar gij. voor uwe gezin voor av 
wark v«or het weltijn uwer kindera. begoan dal| 
onaa gewesie be l gebruik d e r t r a n s c b e i 
taal bliili Pebouden alt gangbare taal laai UI, 
met varraasan. 

Wenneer u\Ve verlangen loo zijn verwi 
klaart op nieuw dat d e b l j s o n d e r s t e 
taal d o o r \i g e s p r o k e n , d e fransobel 
taal Is. 

Zoo lull gil de berekening der gehaiOM 
onaardrukkara. dia de Iranache taal iiR onta 
bavoikiiiR wil omruimen te mate doen dit ia 
•' belang der granaarbaldart. 

Imprimarla J, Dalrue.Maur«ll, n, nu de Teumal. Houiwroi. 

voorbeeld van misleiding «n bedrog in het Moeskroan 
dertiger Jaren. Vandaag üjn m« Moeskroen kwift— 

Iter 

niet gebeurd was Ingevolge het ver
zet van de Vlaamse leden der Vaste 
Commissie voor Taaltoezicht. 

Eerste minister Pholien herhaalde 
in zijn antwoord nog hetgeen in de 
Tegeringsverklaring daarover gezegd 
werd : hi] zou, na overleg met de 
voorzitters van Kamer en Senaat, 
namens de regering de oprichting 
voorstellen van een speciale onder
zoekscommissie waarvan volksverte
genwoordigers en senatoren deel 
zouden uitmaken. 

Evenwel werd de stemming over de 
moties, ingediend na de interpellatie 
Catteau, uitgesteld en op initiatief 
van de liberaal Gillon hadden er in 
het kabinet van de eerste minister 
besprekingen plaats tussen senatoren 
van de drie traditionele partijen om 
een « nationale » oplossing te vinden ! 
Namen deel aan deze besprekingen : 
de liberalen Catteau en Hoste, de 
C.V.P.-ers Hanquet en Jespers, de so
cialisten Vermeylen en Yernaux, de 
eerste minister Pholien en de minis
ters Brasseur en De Boodt. 

EENS TE MEER BEDROGEN 

Op 12 december 1950 legde de 
eerste minister in de senaat een ver
klaring af die grote verwarring en 
verontwaardiging verwekte in de 
Vlaamse rangen. De Vlamingen had
den de overtuiging eens te meer be
drogen te zijn. Deze verklaring be
helsde dat de regering ervan afzag 
een speciale parlementaire onder-
Koekscommissie op te richten; dat de 
regering, om te gemoet te komen aan 
de els van de interpellant, de betwist
te uitslagen zou meedelen in de Com
missie voor binnenlandse zaken van 
de senaat; dat de minister Brasseur, 
na overleg in de Commissie, een 
wetsontwerp zou indienen met het 
doel zekere bepalingen in verband 
met de taalgrens en de streek van 
Brussel in de taalwet van 1932 te 
« versoepel»! ». 

Begrijpelijkerwijze wekte deze ver
klaring grote beroering : de Vlaams 

se C.V.P.-ers werden zogezegd verrast 
door deze verklaring, men begreep 
niet hoe de heren Jespers en De Boodt 
en de overige Vlaamse ministers niet 
tijdig gewaarschuwd hadden en de
ze verklaring hadden kunnen goed
keur-en, enz... 

Het Davidsfonds protesteerde In 
scherpe bewoordingen tegen de rege
ringsverklaring. 

Het Vlaamse standpunt was steeds 
geweest dat de vervalste uitslagen 
nietig moesten verklaard worden. 

« VLAAMSE AKTIEGROEP » 

Juist rond dit tijdstip werd er weer 
eens gepraat over de oprichting van 
een «Vlaamse Aktiegroep > in d« 
C.V.P.-frakties. Op 7 december waren 
de Vlaamse leden van de C.V.P.-ka-
merfraktie bijeengekomen en hadden 
zij besloten per vaste kamercommis
sie een verantwoordelijke aan te 
duiden. Deze verantwoordelijken 
zouden onder het voorzitterschap van 
de heer Verbist een Centrale Com
missie vormen : de Comonissie der 
XV. 

Ook deze commissie is een doodge
boren kind geweest, mó,ar vergaderde 
voor het eerst, toevallig op dezelfde 
dag waarop de heer Pholien zijn be
ruchte verklaring aflegde in de se
naat. 

Na een uiteenzetting te hebben ge
hoord van Jan Verroken beslisten de 
XV dat de betwiste uitslagen van de 
talentelling moesten worden nietig 
verklaard. De heer Verroken zou na
mens de fraktie het woord voeren in 
de Kamer en deze eis stellen. 

Twee dagen later kon men in De 
Standaard lezen : «Het heeft dan 
ook niemand verwonderd dat het 
plan van de heer Verroken in dui
gen is gevallen... Toen deze op de al
gemene vergadering van de fraktie 
aandrong opdat hij toch het woord 
zou mogen voeren tijdens het debat 
over de begroting van binnenlandse 

werd ten slotte overeengeko-
(vervolg blz. 10) 
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X. 

Z»er Ie /'' 

aan Karel Van Rompaey 

sekretaris-generaal 

van de L.B.C. 

Dierbare L.B. Chef, 

Sinds mijn prille jeugd heb ik geleefd in het goed geloof 
dat « in mei, in mei, leggen alle vogels een ei, behalve de kwak
kel en de gr ie t ; die leggen hun ei nog niet ». O argeloze duif 
die ik was, o onnozele onschuld : verleden zaterdag zag ik met 
mijn eigen Thomas-ogen een jonge kwakkel de broze ei-wand 
breken en hoorde ik hem kwetterend zijn pas-ontloken stem ver
heffen naar de hemel. 

De broedse kwakkel, vriend Karel, onder wiens vleugel het 
•wonder geschiedde, waart gijzelf. Als ik mij even oneerbiedig 
doch juister mag uitdrukken, zou ik een vergelijking uit een 
ander bereik van de dierkunde er bij willen slepen : gij blijkt 
een bekbroeder te zijn, want het is uit uw mond dat de jonge 
kwakkel zijn eerste zang liet opborrelen. 

Waar haalt gij het, generale sekretaris, om op de L.B.C.-
Tiianifestatie van verleden zaterdag een groot deel van uw toe
spraak - het belangrijkste deel, want op het slot komt het 
gewoonlijk aan ! - te wijden aan een grootscheepse aanval op 
« sommige Vlaamse organizaties en partijen ». Waar haalt gij 
het trouwens, om de voorwerpen van uw aan\al zo vaag te om
schrijven ? Dat is nogal goedkoop, want veel keus is er niet 
tussen « Vlaamse partijen » die lakenswaardig zijn in uw ogen. 
Er is er maar één : de Volksunie. Van een stevig syndikalist 
zoals gij, had ik een kat liever een kat horen noemen. 

Was dat allemaal wel nodig ? Voor zover ik me kan herinne
ren - en mijn geheugen is één van de weinige goede dingen aan 
mij - heeft uw Landelijke Bedienden Centrale zich steeds mogen 
^e^heugen in het gunstig vooroordeel van « sommige Vlaamse 
organizaties en partijen ». Nooit werd gij bijvoorbeeld in dit 

• blad in één adem genoemd met uw grote broers, de arbeiders-
sindikaten die - als ge verdorie zelfs dat niet wilt toegeven ! -
nimmer erg haastig zijn geweest om Vlaamse objectieven te 
helpen verwezenlijken. Steeds is van flamingantische en 
Vlaams-nationale zijde erkend geworden dat uw L.B.C, de loffe
lijke uitzondering was die bijvoorbeeld al heel vroeg is beginnen 
ijveren voor de vernederlandsing van het bedrijfsleven. 

Volkomen misplaatst dus en aan het verkeerd adres uw 
schimpscheuten en uw konformistische filippika. En alleen maar 
misplaatst zou niet zo erg zijn, Karel, ware het niet dat zij ook 
even leugenachtig waren. Wat gij daar gekwakkeld hebt over de 
< Vlaamse bewegingen en partijen » die zich inzake het Z.I.V.-
konflikt onthielden en geen stelling kozen, is al geen kwakkel 
meer : het is een krokodiel. 

Was het nu werkelijk nodig, generale sekretaris, om uzelf 
de slechte dienst te bewijzen van u op onwaarheden en perti
nente leugens te laten betrappen ? De simpatie die we steeds 
gehad hebben voor uw organizatie, belet ons daar kwade wil 
gaan achter te zoeken. We zullen het er maar bij houden dat 
ergens daarboven, in de allerhoogste regionen een belletje is 
gaan rinkelen en dat mijnheer Van Rompaey ontboden is bij 
De Grote Bonze. De Grote Bonze heeft hem dan waarschijnlijk 
opgedragen, een kwakkelende bijdrage te leveren tot het schep
pen van een geschikt pre-elektoraal klimaat. 

Als dat zo is, vriend Karel - en dat is te uwen opzichte de 
gunstigste veronderstelling - staat « sommige Vlaamse organiza
ties en partijen » een hele modder-oceaan te wachten als een
maal de kieskampanje goed op dreef komt. 

Eén ding nog, generale Karel. Ten bewijze van uw besten
dige Vlaamse trouw hebt gij herinnerd aan wat uw organizatie 
gedaan heeft voor de getroffenen van de repressie. In hoeveire 
dat iets te zien heeft met de « bepaalde Vlaamse partijen », laat 
ik maar in het midden. Alleen vind ik het voor een cfansten-
demokraat met hoofdletter C nogal minnetjes, zo publiekeliik te 
kennen te geven dat, wat de linkerhand heeft gegeven meteen 
eens en voor goed geboekt werd door de rechterhand. Caritas 
en naastenliefde reageren anders dan een kachelplaat : zij ver
hezen van hun glans als men er te veel op wrijft. 

Tot volgend jaar in mei. Dan is het de beurt niet van de 
ksNakkel en de griet, maar van 

uw dio Genes. 

FISKALE HERVORMING 

E N G E P E N S I O N N E E R D E N 

Voor tienduizenden gepen-
sionneerden, die naast hun 
gewoon rust- en overlevings
pensioen nog genieten van 
een bijpensioen, uitbetaald 
door een pensioenkas van de 
werkgever of in het raam 
van een groepsverzekerings-
kontrakt, brengt de fiskale 
hervorming slecht nieuws 
mede. 

Deze mensen moesten im
mers tot op heden geen be
lasting betalen op hun pen
sioeninkomsten, dan wan
neer deze thans belastbaar 
zijn geworden en zij 5.000 
tot 7.000 F personele belas
ting moeten dragen. 

Was het nu werkelijk no
dig de vereiste financiën bij 
deze kategorie te gaan ha 
len? 

En terwijl men dan ziet 
welke herrie er ontstaan is 
rond de kosteloosheid der 
gezondheidszorgen voor de
zelfde kategorie, begmt dit 
al'es toch erg schijnheilig te 
lijken : 6 000 F van Iemand 
eisen en 15 F per doktersbe-
zoek teruggeven... 

STEEDS DEZELFDEN 

De dagbladverkopers zijn 
niet te spreken over de hou
ding van bepaalde bladen, 
die weigeren een normale 
korting toe te staan. 

Deze b'aden zijn « toeval
lig » praktisch alle fransta-
lig en bourgeois : « Echo 
de la Bourse », «Sport Ele-
vage », « Les Sports >. 

In de Belgische kringen 
van de haute finance en de 
paardensport zitten immers 
uitsluitend zeer sociale men
sen... 

GEEN INFLATIE 

Na het geweldige alarm 
dat door het Verbond der 
Belgische Nijverheid was ge
slagen in verband met de 
« te hoge lonen » en het in
flatiegevaar dat zo dreigend 
zou geweest zijn. is het wel 
eigenaardig dat de ekonomi-

sche toestand zo gunstig 
wordt afgeschilderd voor 
het eerste kwartaal 1964. 

Volgens de Weekberichten 
van de Kredietbank steeg 
de produktie in 1963 met 
6,5 % en de tewerkstelling 
slechts met 2 %. 

De lonen evolueerden van 
index 160 naar 172 op het 
einde van 1963, wat toch niet 
zo overdreven is. 

In vergelijking met het 
eerste kwartaal van 1963 
vertoonde de produktie van 
de eerste drie maanden in 
1964 een stijging van 
11,6 %1 

Anderzijds wordt algemeen 
een zeer gunstige evolutie 
waargenomen, zowel finan
cieel, monetair als ekono-
misch. De inflatieverschijn
selen zijn nagenoeg verdwe
nen, op de spanning in de 
arbeidsmarkt van de bouw-
sektor na. 

Hetgeen bewijst dat onze 
houding tegen het grootka
pitaal, voor enkele maanden 
hier uiteengezet, nog zo ver
keerd niet was. 

PEN GEBROKEN 

Het gevaar is groot dat de 
lezers van de « Dernière 
Heure > het een tijdje zullen 
moeten s te len zonder hoofd
artikels van P.V.V.-voorzitter 
Vanaudenhove. Heeft Omer 
zijn pen gebroken? 

Neen, maar de man die 
zijn artikels schrijft, deed 
dat wel : de heer Smet, 
hoofdredakteur van de «Ave-
nir du Tournaisis» heeft een 
einde gesteld aan zijn brood
schrijverij op naam van 
Vanaudenhove. 

De Diestse schoenfabri
kant is thans op zoek naar 
een andere pen om « l 'arti-
cle de M. Ie président » te 
schrijven. 

CHIROJEUGD EN 

ZANGFEEST 

Wij vinden de Chirojon-
gens en -meisjes zeer simpa-
tiek. En wij weten dat aan 
de basis, een gezonde Vlaam
se overtuiging heerst Trou
wens is meer dan een 

Nog zijn er in Vlaanderen de weiden aU wiegende zeeën Manr aan hun 
einder verrijzen stilaan de silhouellen van de nieuwe Ujd, die lang

zaam - veel Ie langzaam - opmaisjeert. 

Hoofdbestuurslid van iW 
Volksunie oud-Chiroleider. 

Maar was het nu werke
lijk nodig dat de Chiro op 24 
mei haar grote bijeenkomst' 
« Top > organiseerde? 04 
was het weer eens « bi] ver
gissing » dat de bondsleidlng 
er niet aan gedacht heef^ 
dat op die dag het Vlaams 
Nationaal Zangfeest plaats 
heeft? 

BIERSET EN DEURNE 

Dezer dagen werd op he t 
vliegveld Bierset-Luik de 
luchtlijn op Lydd (Enge
land) ingevlogen met de n o 
dige plechtigheid. 

De luchthaven van BierseB 
is een gewezen militair 
vliegveld dat thans openge
steld werd voor het burger-
verkeer. De Regie der Lucht
wegen was er als de kippen 
bij om toelating te geven to t 
het oprichten van een hou
ten voorlopige air- terminus; 
binnenkort wordt dat een 
gloednieuw definitief ge
bouw. 

Men vergelijke deze zorg 
voor Bierset - Luik met de 
verwaarlozing van Deurne -
Antwerpen. 

En men bedenke dan dat 
het een Vlaamse C.V.P -per
sonaliteit — minister Ber-
trand — is, die Deurne defi
nitief heeft afgeschreven. 

« Gelijkheid in rechte en 
in feite >. zei koning Al
bert. 

SPANNINGEN IN 

EN OM B.S.P. -C.V.P. 

« Volksgazet > en « Gazeï 
van Antwerpen > schrijven 
de jongste weken veelvuldig 
over de komende verkiezin
gen der gemeenteraden. Op
vallend zijn wel de kramp
achtige pogingen der socia
listen om de < travaillistt-
sche koalitie >, zoals zij de 
geelrode regering noemen, 
ook op plaatselijk vlak door 
te zetten tegen de zogenaam
de « burgerij », de « geldzak
ken > en dergelijke marxis
tische liefelijkheden. 

Nochtans menen wij dat 
het program van de Volks
unie sociaal veel vooruitstre
vender is dan de travaillisti-
sche kombinatie Maar dan 
voor alle klassen! 

VOLKSGEZONDHEID 

Het Vlaams Aktiekomiteé 
voor Volksgezondheid, da t 
zeer verdienstelijk werk le
vert voor de gezondheid der 
talen in tal van diensten en 
instellingen, heeft zijn jaar
verslag 1963 gepubliceerd. 

Hoe de Brusse'se toestand 
was, wisten we al ongeveer. 
Maar tot onze grote verba
zing bleek dat ook in Ant
werpen en Turnhout (om 
Ronse en Vilvoorde niet te 
noemen) diende opgetreden! 

In Antwerpen past de 
K O O. de nieuwe taalwet 
niet volledig toe; in Turn
hout worden sommige ge
neeskundige dossiers In het 
Frans bijgehouden... 

Voor de Vlaams-nationa
listen zal er steeds werk ge
noeg zijn ook in hun eigen 
gemeente! 
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|« ONZE ZWEEDSE 

VRIENDEN » 

De joernalisten van dienst 
JEijdens het koninklijk reisje 
«aaar Zweden lopen zich het 
stof uit de pantoffels om 
toch maar blijken van 
Zweedse sympatie voor ons 
klein en dierbaar vaderland 
(te ontdekken. Vergeefse 
moeite : in hun proza kun
nen zij er niet omheen te 
zeggen, dat het bezoek van 
Boudewijn de Zweden eigen
lijk heel weinig interesseert. 

Zij hebben dus maar reso
luut overgeschakeld op « de 
familiebanden »• En geen 
enkele onder hen wordt er 
graag aan herinnerd dat de 
Zweedse en de Belgische 
pers gedurende de jongste 
jaren mekaar voortdurend 
in het haar hebben gezeten: 
om Dag Hammarskjoeld, om 
de Zweedse blauwhelmen, 
om de Belgische « affreux » 
in Katanga, enzovoort. 

Wat is eigenlijk het nut 
van zo'n officiële bla-bla-
reizen? Een hoop centen van 
de belastingbetaler er door 
draaien? En op een paar 
vliegpleinen en bordessen 
van stadhuizen een ere
wacht schouwen? 

Niemand verwacht er 
meer van. Maar praktisch 
ledereen speelt met stierlij
ke ernst het spelletje : na 
ledere koninklijke reis « is 
een nieuw tijdperk aange
broken in de relaties tussen 
landen die in het verleden 
enzoverder > (vul maar in 
naar eigen inspiratie). 

HISTORISCH FEIT 

Van Hamme, volksvertegen
woordiger-burgemeester van 
Duffel is een oude politieke 
r a t die alle waterkens door-
zwommen heeft. In de tijd 
van de Frontparti j was hij de 
opkomende Streber in de 
Katolieke Staatsparti j . 

Oudere nationalisten her
inneren zich nog de heroïsche 
debatten die Ward Hermans 
met Van Hamme voerde te 
Duffel. 

In de jaren twintig zei hij, 

de gematigde, dat hij ook 
« ekstremist» zou worden als 
tegen de jaren dertig de 
Vlaamse kwestie niet zou op
gelost zijn. Het was een van 
de goedkope boutades van 
die handige jongen, als hij 
tegen de argumenten van 
Hermans niet opgewassen 
was. 

Veel tijd is voorbijgegaan. 
Van Hamme is al lang ge
arriveerd. De Vlaamse bewe
ging interesseert hem niet 
meer Als een echte dorpspo
tentaat is hij een van de 
felste bekampers van alle ra-
dikalisme. Zijn paladijn 
Croes zegt aan jonge intel
lectuelen die Vlaams konse-
kwent zijn « Houdt van die 
Vlaamse boel uw handen af». 
Sinds 1944 heerst in Duffel 
de « Pax Hammeniensis ». 

TUL VIERT MEE 

Heerschap Van Hamme, 
viert dit jaar zijn 25-jarig 
burgemeesterschap. Hij meent 
vlak voor de a.s. gemeen
teverkiezing zijn kieskam-
pagne te moeten voeren op 
de kap van de gemeentekas. 
Het ging in de stijl van de 
baron-burgemeester-brouwer 
van de 19e eeuw, de ballon 
inbegrepen. 

Een feestkomitee van poli
tieke vriendjes liet de school
kinderen optrommelen met 
uitnodigingen waarop het 25-
jarig profitariaat genoemd 
werd : «Een historisch feit, 
niet enkel met lokale — maar 
ook met nationale betekenis». 

In de reeks van de geesti
ge verzetsuitingen van Uilen-
spiegel's Vlaanderen tegen al
le potentaten was het pam
flet dat de Duffelaars in hun 
bus kregen heel wat histori-
scher. 

Het droeg als titel « Vier 
mee hun afscheid» en ging 
verder « Na 25 jaar neemt ons 
dierbaar kollege van burge
meester en schepenen af
scheid van Duffel. Het dank
bare Duffel tast daarvoor nog 
eens diep in de gemeentekas. 
Op 11 oktober, bij de nieuwe 
gemeenteraadsverkiezingen, 

zorgen we er dan voor dat ze 
hun welverdiende rust krij

gen. Daarom verheugen wij 
ons en vieren mee ». 

DE PIL 

Kardinaal Suenens is mo
menteel bezig, de Amerikanen 
te onderhouden over het voor 
en het tegen van de pil. Niet 
de bittere of de vergulde,maar 
de andere; enfin, u weet wel... 

Hardnekkige geruchten 
doen de ronde dat hij op 7 
juni a.s. te Leuven een bijeen
komst van «Les Amis de 
Louvain » zal bijwonen, waar 
zal gehandeld worden over 
«Louvain et les problèmes 
wallons». Dus weer over de 
pil. Nu eens niet over die an
dere (... u weet wel'...), maar 
over de bittere èn vergulde. 

KIEKEBORSTEN 

Op 4 oktober zal te Brussel 
de herdenking doorgaan van 
het uitbreken van Wereld
oorlog nr 1. Op het program
ma staat een defilee van oud-
strijders. En op de tribune zal 
de hr Theo Lefèvre wel staan 
om te schouwen wat hij — 
met een geschiedenis-makend 
woord — de kiekeborsten 
noemde. 

IEDEREEN 

PROGRESSIST 

Terwijl Manu Ruys in «De 
Standaard» de C.V.P. een 
progressistische partij 
noemt, heeft de heer Van 
Audenhove toch de hoofd-
vogel afgeschoten. Deze 
voorzitter, die zijn best ge
daan heeft om alles wat re-
aktionair is en anti-Vlaams 
in zijn vermolmde partij 
binnen te halen, meent nu 
ook bij de Vlaamse jongeren 
stemmen te kunnen ronse
len, 

In de T.V. uitzending van 
de Stichting Van der Poor
ten vorige dinsdag beweer
de de heer Van Audenhove 
klakkeloos dat de P V.V. so
ciaal de meest progressisti
sche partij was van het 
land. 

Een boereniram in een achierflrant van een vergeten dorp ? Mis ! Dit 
is een sliaai in Brussel, hoofdslixa van het land en « carrefour de 
VEuiopc » fci Kaïrevoor van Euiopa », wordl dal wel eens vertaald). 
Dit is namelijk ae hoofdstraat in het door Brussel in 1921 aangehechte 
Haren. Een verbredingsplan voor deze Vcrdunslraat • vroeger Keulse-
steen Wig - werd vóór 1921 opgesteld door de toen nog autonome 
gemeente Ilareri Brussel heeft nooit de tijd en hel geld gevonden om 
liet uit te voeren. 

Een « slerfputteke » dat moet leeggeschept worden ergens op de boeren-
buiten ? Mis l In de rue Servandoni straal te Brussel S. Brussel ê is 
Haren. En de rue Servandoni straat heeft noch riolering noch straat
bedekking. Zo zorgt Brussel voor de geannexeerde Vlaamse rand
gemeenten 

Als er nog een bewijs 
diende geleverd dat sociaal-
vooruitstrevend zijn goed 
staat, dan heeft Van Auden
hove dit bewijs geleverd. 

Wij verwachten er ons nu 
zeer stellig aan dat de 
Stichting Van der Poorten 
binnen kort-verklaart dat de 

Vlaamse P.V.V. de meest 
vlaamsgezinde organisatie is 
die bestaat. 

Vermits thans toch ieder
een zich progressist en echt 
vlaamsgezind noemt! 

Vooruit heren, de Vlaamse 
jongeren zullen u zeker ge
loven! 

DE KOP ER OP 
Volgende week zal de regering haar 

inzichten met betrekking tot de uitbrei
ding van het universitair onderwijs mee
delen. Tussen haakjes : eens te meer ligt 
ze overhoop met haar eigen timing, wanl; 
Lefèvre had maanden terug reeds aange
kondigd dat hij zijn inzichten vóór Pasen 
zou te kennen geven. Wat de « Gazet van 
Antwerpen » te dien tijde de - op zijn 
minst voorbarige - juichkreet ontlokte : 
er komt een universiteit te Antwerpen I 

Inmiddels echter zijn we dan toch bijna 
zo ver. Wat de jongste dagen langs de 
kranten en via officiële stellingnamen tot 
de openbare mening doordrong, is echter 
niet van aard om ons gerust te ' stellen. 
In het hoofdartikel dat Wim Jorissen deze 
week voor ons blad schrijft, wordt het 
standpunt van de Volksunie nog eens uit
eengezet. Het is een redelijk standpunt, 
waarmee iedereen in de Vlaamse bewe
ging het eens is. Iedere oplossing die 
minder zou bevatten dan dat, is absoluut 
onaanvaardbaar. ledere oplossing die in 
zich de kiemen zou dragen van een 
nieuwe - en nu veel gevaarlijker - school-
oorlog op het universitair vlak, is een 
zware hipoteek op onze toekomst. We 
zouden haast zeggen : de zaak van de 
demokratizering van het hoger onder
wijs is een te ernstige zaak om ze over 
te laten aan de mandatarissen van een 
totaal verzuild politiek leven. 

Want is het niet zo dat het bijvoor
beeld met de Antwerpse universiteit niet 
vlugger is gegaan omdat de oprichting 
ervan haar beschaamde en onbeschaamde 
klerikale tegenstanders heeft enerzijds en 
anderzijds omdat een groot deel van haar 
voorstanders - met name heel wat socia
listen - de aangelegenheid liefst zo lang 
mogelijk op het ijs hielden om ze bij 
iedere verkiezing fris op te dienen ? Is 
het ook niet zo dat de standpunten t.o.v. 
een eventuele spreiding der kandidaturen 
ingenomen werden vaak omwille van heel 
wat andere overwegingen dan die van het 
belang der studenten en der gemeen
schap ? 

Het zijn nochtans deze beide laatste 
faktoren - het belang der jongeren en het 
belang der gemeenschap - die in laatste 
instantie beslissend moeten zijn. 

De jongeren hebben op louter recht
vaardigheidsgrond er recht op dat het 
universitair onderwijs voor hen zo breed 
mogelijk toegankelijk zou zijn. Demokra-
tisering van het onderwijs betekent in
derdaad dat iedereen - onafgezien van 
zijn stand, levensbeschouwing, volks
groep of politieke overtuiging - in de 
gelegenheid zou worden aesteld om zich 
ongehinderd maximaal te ontplooien. Dat 
is voor de jongeren, een elementair recht. 
Voor de gemeenschap is het een plicht, 
een zaak van welbegrepen eigenbelang. 

De stijgende eisen die gesteld worden 
door een steeds voortschrijdende tech
niek en door de verscherpte internatio
nale mededinging maken het onontbeer
lijk dat niets van het intellektueel 
kapitaal zou verloren gaan, dat alle 
talent geaktiveerd wordt. 

Zo lopen de belangen van de gemeen
schap en van de jongeren paralleel. 
Daarom ook is de wisselwerking tussen 
de universiteit en de gemeenschap zo 
belangrijk. De universiteit moet open
staan voor gans het volk, moet zich rich
ten tot heel de gemeenschap en schenkt 
aan die gemeenschap een gevormde elite 
terug wier natuurlijke taak de leiding is. 
In de Vlaamse beweging werd deze een
heid volk - universiteit reeds zuiver 
geformuleerd meer dan een halve eeuw 
terug, bij de strijd voor de vernederland
sing van de Gentse universiteit : « de kop 
moet er op ». « De kop », dat is - toen als 
nu - zelfstandig denkende hersenen 
bovenaan het lichaam van de volksge-
uieenschap. 

De demokratisering van het universi
tair onderwijs is een zaak van rechtvaar
digheid én van welbegrepen eigenbelang 
voor de gemeenschap. Een zeer dringende 
zaak overigens. België heeft tegenover 
zijn buurlanden op dat gebied reeds een 
achterstand. En in België is het vooral 
Vlaanderen dat nog eens extra achterge
steld is. 

Cijfers ? In de periode 1953-1960 nam 
in België 3,36 t.h. van de jeugdgroep 
lussen 17 en 26 jaar deel aan universitair 
onderwijs. Voor de provincie Brabant lag 
dat t.h. beduidend hoger : 5,22. Ook Wal
lonië had een t.h. dat boven het Rijksge-

middelde lag, nl. 3,65. Vlaanderen echter 
moest het stellen met schamele 2.54 t.h. 
Op te merken valt dat het cijfer voor 
Oost-Vlaanderen lager lag dan dat voor 
West-Vlaanderen (2,54 t.h. tegen 2,68 t.h.) 
wat er op wijst dat de nabijheid van een 
universiteit niet het enige criterium is. 

De toestand is sindsdien nauwelijks 
verbeterd. Dat is tekenend voor de pozi-
tie van Vlaanderen in België en in West-
Europa. Want het is toch een algemeen 
bekend feit dat de deelneming aan het 
universitair onderwijs het hoogst ligt in 
die groepen en gebieden, wier aandeel 
het hoogst is in de leiding van de gemeen
schap. 

Ikzelf heb destijds kunnen studeren 
dank zij twee factoren die totaal buiten 
mijn macht en bevoegdheid lagen. Ik had 
het geluk, een vader te hebben die genoeg 
« university-minded » was om zeer grote 
en zware offers te brengen voor de toe
komst van zijn kinderen. Mijn vader op 
zijn beurt had het nadeel, ondanks die 
offers slechts karige middelen daarvoor 
kunnen op te brengen. Uiteindelijk speel
de het toeval de grootste rol : ik woonde 
nog net dicht genoeg bij een universiteit, 
om iedere dag pendelend per fiets over 
en weer te geraken. 

De tijd dat het toeval volstond, ligt 
echter definitief achter de rug. De uni
versiteit moet in het bereik gebracht 
worden van iedereen die aanleg en be
gaafdheid heeft. Dat kan alleen door 
uitbreiding van het universitair onder
wijs en door het verlenen van een ernstig 
sociaal statuut aan de studenten. 

dr. R. Van Leemputten. 
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D Q K T E R S S T A K I N G 

I h de overvloedige l ek tuur 
d ie '« De Gids op M a a t s c h a p 
peli jk Gebied » (nr . 4, j a a r 
gang 1964) bood me t be t r ek 
k ing tot de vers rh i ' l ende a s -
p e k t e n van he t konflikt m e t 
de geneesheren, trof ons 
vooral eerst wa t we h i e r n a 
weergeven : 

« En n u is h e t precies zo 
d a t men de mees t positieve 
ins te l l ing v indt tegenover de 
m o d e r n e s o c a l e problemen 
d e r geneeskunde (en d a t 
m e n he t mees t de s t ak ing 
zag afwijzen) door, mees ta l 
jongere , geneesheren nie t 
breid« in te l lektuele be lang
stel l ing. » 

« Het merkwaa rd ige is d a t 
de mees ten van dezen als 
s t u d e n t h u n in te l lek tue le 
openheid gevonden hebben 
bu i t en h u n geneeskundige 
opleiding en m e t n a m e in de 
beweging voor godsdienst ige 
vern ieuwing (met s te rk so
ciale inslag) welke te Leuven 
be l i chaamd werd in Univer-
s i tas , en in de kr ingen van 
heti Vlaams na t iona l i sme » 

Dan zijn de n a t i o n a ' i s t e n 
toch zo enggeest ig n ie t? 

B E L G I S C H E F I L M E R I J 

T e r e c h t heeft de K u l t u u r -
r a a d voor Vlaanderen gepro
t e s t ee rd tegen de voorgeno
m e n opr ich t ing van een « I n -
s t i t u t beige d u film », een 
c e n t r a a l en u n i t a i r gedach t 
o r g a n i s m e d a t vooral m e t 
s t aa t sge lden zou worden ge 
voed (550 miljoen gedurende 
de ee rs t -vo 'gende vijf j a a r ! ) 
en d a t eindeli jk de « Belgi
sche > film ui t he t slop zou 
moe ten ha len . 

De Ku l tuun-aad is van rne-
n i n g d a t zoiets a l s e e n « Bel 
gische » f i lmen i niet kan b e 
s t a a n en da t het o rgan isme 
m o e t gedacht worden in 
funk t ie van de twee l a n d s -
de ' en . me t een s t a t u u t zo-
al ' ' bijvoorbeeld de B R T 

Wii s lu ' ten ons daar vol
komen bij a a n ! 

D E K A L M T H O U T S E 

H E I D E G E R E D 

De K a l m t h o u t s e heide 
•werd dan toch ui teindel i jk 
omgevormd tot een « d o m a -
n i a a l n a t u u r r e z e r v a a t ». 

^ - d u s zi in de m a n o e u -
vers v a n d e franski l jonse 
« Vereniginff der Belgische 
Vog^lrezervaten * en van 
h u n toegewijde h a n d l a n g e r s 
t e K a l m t h o u t — w.o de 
b u r e ^ n e e s t e r — 'ipf'nitief 
verijdeld. De akt ie van t i en 

t a l l en Vlaamse veren ig ingen 
— w.o. vanaf h e t ee r 
s te de Volksunie — hee f t 
v r u c h t e n afgeworpen : 
m e t h e t n a t u u r s c h o o n van 
K a l m t h o u t zal n ie t geknoeid 
worden zoals m e t d a t van 
Knokke 

Het is h e t ve rmelden 
w a a r d da t te K a l m t h o u t ook 
twee social ist ische g e m e e n 
te raads leden de m a n o e u v e r s 
van de franski l jonse bou r 
geoisie s t eunden . G u n s t i g 
s teekt daarb i j af de ko rda t e 
houd ing die s teeds werd i n 
genomen door raads l id G a s 
ton Verheyen. 

Nu moet er nog over ge 
w a a k t worden, d a t de b e 
slissing om de heide om te 
vormen in een n a t u u r r e z e r 
vaa t , ook fair en t o t a a l 
wordt toegepas t ! 

V O O R EN T E G E N 

A M N E S T I E 

In he t « Brugs H a n d e l s 
blad » van 25 apr i l ve r 
scheen een iezersbrief, u i t 
gaande van enkele m e n s e n 
die na de oorlog veroordeeld 
werden wegens incivisme. 
Deze mensen wezen er op 
d a t zij m e t angs t de d a t u m 
van de pens ioengerech t igde 
leeftijd zien n a d e r e n « o m 
d a t bij de be reken ing van 
h e t pensioen de j a r e n van 
t i jdens de oorlog en deze-
doorgebrach t in g e v a n g e n 
schap van h e t reeds voor i e 
dereen zo kar ig o u d e r d o m s -
pens ioent je worden a fge
t rokken »• 

Zij s te lden vast : « Nu 
schr i jven wij 1964-, dus b i j n a 
20 j a a r n a de oorlog, en nog 
al t i jd d ragen wij de o n m e n 
selijke gevolgen dezer door 
ons énige opgelopen bes t raf
fing, gevolgen die t o t in h e t 
graf zullen bli jven voor tdu 
ren *. 

De week nad ien moes t h e t 
« Brugs Hande lsb lad » m e l 
den d a t een p a a r r eak t i es op 
d a t schri jven w a r e n b i n n e n 
gekomen, i-eakties die de 
r edak t i e ech te r n i e t kon o p 
n e m e n f om de zeer eenvou
dige reden d a t de toon, die 
v a n deze br ieven *̂  u i t gaa t , 
zeker niet pas t in he t kade r 
van de ( ..) objekt ivi te i t , 
n e u t r a l i t e i t en bezadigd
heid ». 

H e t zou ons ve rwonderd 
hebben da t mensen , die 20 
j a a r n a de oorlog nog in de 
pen k l immen omda t ze v in 
den da t h e t n o e nie t l ang 
genoeg geduurd heef t in 
h u n geschrif ten blijk zou
den gegeven hebben van 
obiekt iv i te i t en bezadigd
heid. < 

Leven die onverzoinlJJkftB 
op de maan? 

G R O E T E N 

UIT DUITSLAND 

Door volksvertegenwoordi
ger R. Mattheyssens werd 
volgende parlementaire 
vraag gesteld aan de heer 
Segers, Minister van Lands
verdediging : 

« Langs de pers vernamen 
wij dat Belgische militairen, 
gekaserneerd in de Duitse 
Bondsrepubliek, vanaf 6 mei 
in de gelegenheid zullen 
zijn, over de radio groeten 
over te maken aan familie
leden en bekenden. 

Alleen franstalige Belgi
sche militaire zouden voor 

'deze uitzendingen In aan
merking komen. Deze pers
mededeling komt ons onge
looflijk voor, vermits daar
door de nederlandstalige 
militairen van deze uitzen
dingen uitgesloten worden. 

De nederlandstalige mili
ciens leveren 62 % van de 
lichting. Hun uitsluiting is 
geen vrees voor een moge
lijke toekomstige minorisa-
tie van een minderheid, 
maar een daadwerkelijke 
anti - democratische mino-
risatie van een meerder
heid. 

Deze nieuwe krenkende 
uiting der apartheidspolitiek 
ten opzichte van de Vlaatmse 
militairen, is een grievende 
belediging aan het adres van 

de meerderheid van heri^ 
van wie deze Staat in tijdeö 
van gevaar opnieuw zal ei* 
sen dat zij met hun leveiï 
zouden instaan voor zijn 
voortbestaan. 

De heer Minister gelievg 
mij mede te delen of dil 
schandaal werkelijk be
staat, en indien ja, welkö 
maatregelen hij zal nemen! 
om hieraan onverwijld eeil 
eind te maken. En teven* 
welke sancties hij zal tref
fen tegen de militairen dié 
door een of andere voritfi 
van medewerking of huö-
toestemming dit schandaal^ 
hebben mogelijk gemaakt, nt 

De vraag was gedateerd op̂  
25 april jl. En maar wachtett 
op het antwoord nu! 

VERNIEUWING 

OF 

SKLEROSE? 

mm mm9'>$»9 

« Noff stt-eds eisl de Kerh de vtijheidialleen voor 
zichzelj op, maar niet voor deanderen. ^a^ steeds 
ts de groep katolie/hen georganiseerd- als e'en sta&l 
in de staat. Deze'organisatie omvat alle gebieden 
des levens, omvat, alle standen en klassen der 
bevolking en wordt gedekt door het schild dat 
de politieke partij is... De kalolieken gedragen 
zich niet als burgers van de staal, maar als ean 
groep gvricht tegen andere groepen. De evolutie, 
die het pluralisme in ons land neemt, is dan oofe 
beangstigende Meer en meer graven vrijzinnig-in 
en katolieken zich in. De verzuiling wordi door-
gelrokken tot in de staatsorganen, de benoemin
gen, enz... De verzuiling is dan oak een iaklor, 
die: samenwerking met anderen remt, zoniet itH-
sluit. Erffens en uiteindelijk bU]ft het gebod 
gehandhaafd, dat de katolieken één moeien, blij-
•oen, dal de anderen niet te vertrouwen zijn en 
dak de jongeren niet naïef moeten zijn Wat dit 
meebrengt' is voldoende gekend. Men heeft ger,n 
val op de politieke realiteit en men belandt in 
een politieke zandbak. Het immobilisme is hel 
logisch resultaat ». 

Deze en andere spitante bedenkingen werden 
door de intellektuele vrijbuiter .Mr. Paul Dela-
fontaine ten beste gegeven als inleiding tol iiet 
studieweekeind van « Kontakt », vereniging 
voor Kristelijk Humanisme, dat verleden week 
te Leuven plaatsvond onder het motto «De Ver
jonging van het publieke leven in België ». De 
totale neerslag van de referaten en debatten 
valt buiten het bestek van dit artikel. Geven 
dergelijke studieweek-einds wel eens aanlei
ding tot intellektuallstische diskussies « in de 
lucht », te Leuven brachten de levendige dis
kussies en referaten als dit van F. Nedée, ver-
bondsvoorzitter van het V.V.K.S., de'menselijke 
en praktische toon op de voorgrond. 

Als centrale bedenking uit de» debatten over 
de partijstruktuur en de rekrutering van het 
politieke personeel, kwam de politieke desin
teresse van het ruime publiek en de mediokri-
teit van het politiek personeel, voortspruitend 
uit de verzuiling der partijstrukturen «n de 
eenzijdige rekrutering op basis van net tiehoren 
tot een of andere zuil, naar voor. t)f het nemen 
van de CVP als schoolvoorbeeld le)uter toeval
lig of bewust was, laten we aan de lezer over. 
Algemeen werd vastgesteld dat, alhoewel de 
CVP sedert 11̂ 45 officieel het pi-inoiep vem ('e 
standengroepering heeft verlaten, de basis met 
rechtstreeks, op grond van een vaste doktrine 
ot programma, doch onrechtstreeks langs de 
standenorganisatie, tot de partij toetreedt en 
het konfessionele element de enige binding 
blijft, zodat de CVP tot een permanent kom-
l^^omis wordt. Door de interne verzuiling 
komen dan ook verschillende interessante 
krachten, die niet « ingezuild » zijn, niet aan 
bod. Vandaar middelmatigheid, achterdocht en 
eenzijdigheid.' Daar op verre termijn de 
bestaansmogelijkheid van de CVP als centrum
partij met tegengestelde belangen niet werd 
weerhouden, zocht men naar het opgaan ener-
rijds in een progressieve formatie (verruimde 

BSP ?) en een kon&ervatieve (verruimde 
PVV ?)', dit na een dekonlessionalisatie van de 
CVP. Wijzen vele tekenen er op dat we die 
richting ingaan (recente uitspraken van Mg^, 
Desmedt en de houding van de lagere klerus), 
andere wijzen op. het tegendeel. De kwestie 
van « de Linie », de tussenkomst van de Paug 
in de « steriele twisten » en het spijzen van de 
CVP-kiesstri,id in W- en Ü-Vlaanderen door eeil 
tombola « kristeiijk solidariteitsfonds », waar
door de militanten van de « School en Gezin » 
aktie zullen worden ingeschakeld duiden ag, 
het in stand lioud«n van de « konfessionele sfc 
partij, althans in de praktijk. 

Toen we dan zelf in het debat de horizontale, 
problematiek (Vlaanderen-Wallonië) wierpen 
als element in de te herdenken partijstruk
turen, verraste ons een der deelnemers, die we 
als een CVP-jongerenrailitant herkenden, door 
de bewering dat het weinig zin heeft een grote 
partij als> de CVP te versnipperen rond een 
19-eeuws nationalisme in een lijd van samen
groeiend internationalisme. Waarop prompt 
werd geantwoord, dat een gezonde Kuropese 
groei enkel mogelijk is in hel kader van een 
harmonische «intplooüng vair de Europese 
integrerende ledematen, niet van uit een aegpn.-
iiendeeuwse, doch- twintigeeuwse optiek en da t 
progrossief-konservatieve hergroepering zoniet 
onmogelijki dan toch problematisch zou blijven 
zonder de oplossing van het horizontale pro
bleem. Het biesluit van eeu niet-partijpolitieker 
als F. ü!eii**iadt, ési de vernieuwing van hét-
politieke leven moet geziKJ worden als een 
« magische driehoek », waarin geplaatst d e 
ontzuiling, de heraanpasidng deB- partijstruk
turen aan de> Vlaams-Waalse realiteit en de 
sociaal-ekonomisehe oriëntatie i a vooruits.tre-
vende zin, leek ons dan ook de juiste sintese, 
en dit niet alleen omdat wij ze in de Volksunie 
huldigen. 

Verzuiling in struktuur en rekrutering kwam 
ook de volgende dag aan bod, toen in een open 
gesprek met ambtenaren uit de publieke sektor 
en sindikaten algemeen werd vastgesteld, dat 
de verzuiling in struktuur ook verzuiling in de 
rekrutering van het politieke personeel teweeg
brengt met de gekende gevolgen. De werving 
gebeurt eenzijdig binnen de standsorganisatie, 
binnen de bestaande zuil, vertikaal en op 
smalle basis. « De gemandateerde personen zijn 
de gevangenen van de riculing die bun een 
mandaat geeft en houden op hun beurt die 
richting in stand. Het ras van mandatarissen, 
die bekommerd zijn om een gemeenschap en 
niet een deel ervan, sterft utt ». Ken demokra-
tische d<x>rstraming van tielaiTg.>itellendeu inj de 
politiek, buiten de zuil, komt met tot stand en 
leidt tol mediokrileil en verstarring, eenzijdig-
heid en achtenlucht bij het politieke personeel 
enerzijds en tot vlucht naar de privé-seklor van 
hen- die niet m de politiek aan bod kunnen 
komen. In Vlaanderen, leidt dit tot .^fzijdigheidi 
van flaminganten die weten dat zij in de tra
ditionele partijen als Vlaamsgezinden zullen 
doorgedrukt worden en dat zij in de V.U. geen 
vlugge persoonlijke opgang verwachten. 

Toen onze ogen op. de volgende tekst vielen ï 
«Enkelingen kunnerr we! de politieke macht 
gebiTjiken tegen de belangen van de gemeen
schap in. Doch wanneer de kapitalisten of de 
diklalors worden vervangen door de staatskapi-
lalistcn ot de partijbonzen is er niets veran
derd. Partijdiktaluren en partijbureaukratie 
die demokratische doorstroming van mensen en 
ideën beletten, dienen doorbroken », herinner
den we ons, dal iemand ons had gezegd : men 
heeft het paternalisme van de patroon ver
vangen door het paternalisme van het sindi-
kaal. Op dit weekeinde werd daarover niet 
gesproken. En lussen droom en daad ligt wel 
eens een-gans meansenievtn... 

m& SABYLU.N. 
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EKONOMISCHE 

DEMOKRATIE 

Op aandringen -^an verscheidene vooraanstaanden uit de Vlaamse Bewegingf 

in en buiten de Volksunie menen wij dat het nutt ig en nodig is over het 

veelgebruikte, veel misbruikte en weinig gekende begrip « ekonomische de-

mokratie » meer klaarheid te brengen. 

Is het waar dat op het ogenblik in de Vlaamse kringen misverstand of zelfs 

tegenstrijdigheid zou bestaan over de sociaal-ekonomische rol die een partij 

als de Volksunie moet spelen ? Wij hopen door enkele artikelen over deze 

kwestie te kunnen bewijzen, dat er geen sprake kan zijn van een kloof die 

de Vlaamse nationalisten zou verdelen. Maar dat integendeel zal worden 

vastgesteld, wanneer men konkreet de toestand van dichterbij beschouwt 

dan met vage algemeenheden, dat alle nationalisten het eens zijn over de 

grondbeginselen van het sociaal-ekonomisch program zoals door het kon-

gres te Mechelen werd vastgelegd. Tot spijt van onze vijanden, die niets lie

ver wensen dan tweedracht en misverstand in het kamp der poltiek georga

niseerde vlaamsgezinden. 

Vooraleer aan de hand van de kongresbesluiten 1963, die door een overdon

derende meerderheid werden goedgekeurd, het s tandpunt van de Volksunie 

In deze kwestie uiteen te zetten, is he t wellicht nutt ig enkele bedenkingen 

te maken. Of beter : van verschillende zijden te citeren. Zo zal de lezer beter 

zien dn welk raam de sociale en ekonomische demokratie voor onze Vlaamse 

volksgemeenschap dient beschouwd. 

Vooreerst kunnen wij niet beter 
doen dan prof, A. Dondeyne aan te 
liaien en wel uit zijn reeds klassiek 
geworden boek « Geloof en Wereld ». 
Dit citaat valt lang uit, maar wij me
nen dat het belangrijk genoeg is C^ 
blz. 169 schrijft Dondeyne : « Onder 
politieke demokratie verstaat men 
het staatkundig regime dat uit de 
Franse revoiutie geboren werd en dat 
gekenmerkt wordt door de gelijkheid 
van de staatsburgers voor de wet en 
de grote individuele vrijheden die in 
elke moderne grondwet geschreven 
staan als daar zijn de vrijheid van 
persoon tegenover de rechterlijke 
macht (dat geen straf kan toegepast 
worden zonder wet), de vrijheid van 
goederen en woning, van eredienst, 
mening en ners, van onderwijs en 
politieke vereniging.» 

« Onder sociaal-ekonomische demo
kratie verstaat men eeti ekonömisch-
soclaal regime dat meer feitelijke 
vrijheid en gelijkheid in de hestaans 
kansen waarborgt, wat natuurlij) 
niet iMogeüik is zonder een gelijkma
tiger »ermogensspreiding en een meei 
effektieve medezegging van de gehe
le gemeenschap in het ekonomisch 
beleid » 

< Het ware echter verkeerd en ge
vaarlijk die twee vormen van demo
kratie tegenover elkaar te zetten als 
twee tegenstrijdige termen, wat im-
piielet gebeurt, wanneer men, zoals 
In sommige kringen gedaan wordt, 
de sociaal-eko^nomische demokratie 
met de eervolle oenaming van reéele 
demokratie aanduidt, terwij men de 
andere als een louter formele voor
stelt. Die tegenstelling « reéel-for-
meel » san de indruk verwekken dat 
de politieke demokratie slechts be
drog is, geen reëele bevrijdende waar
de bezit Dat 13 zeker niet luist. 
De politieke vrijheden KuUen er steeds 
IKMJI^ zijn, opdat de sociaal-ekono
mische demokratie geen politieke 
diktatuuT zou w»rd«n, zoals het in 

WAT ZIJ BETEKENT 

de meeste volksdemokratieën achter 
het Ijzeren gordijn ^eker het geval 
is. Beide vormen van demokratie 
moeten eerder worden aangezien als 
twee essentiële en komplementaire 
bestanddelen van de integrale dwz. 
de volledig menswaardige demokra
tie » 

En hier raken we de kern van de 
zaak aan : noch politieke demokratie 
op zichzelf, noch sociaal-ekonomische 
demokratie op zichzelf volstaan om 
ons volk de vrije en volledige ze'f be
schikking te bezorgen waarop hét 
recht heeft. 

Als volksnationalisten is het dan 
ook een eerste dwingende plicht ons 
in te zetten voor beide. De oude leus 
van René De Clercq « Weg met de 
voogden, zelfbestuur! > moet ons lel
den, op politiek, kultureel, sociaal en 
ekonomisch vlak 

Die volledige « menswaardige » de
mokratie beantwoordt aan de perso
nalistische opvatting die het nationa
lisme steeds kenmerkt. Opvatting die 
meer dan wat ook eigentijds is, ver
mits de mensellike persoon meer en 
meer het vertrekpunt vormt voor de 
hedendaagse wijsbegeerte en de men-
selüke wetenschapnen fekonomle, so
ciologie, psicholc^e, enz.) Mora 
schrijft in aijn boek « Inleiding tot 

VOOR DE VOLKSUNIE 
de Filosofie > dat de existentiële rich
ting de spits vormt van de huidige 
Europese wijsbegeerte. Men vertrekt 
van de mens, niet meer van het ab-
strakte denkstelsel. Dat heeft be
langrijke verschuivingen veroorzaakt 
ojn. m het 2de Vatikaans Koncilie. 
En die menselijke persoon is voor 
ons geen individu dat louter op zich
zelf kan bestaan Wij halen Pater De 
Witte SJr aan, uit zijn merkwaardig 
boek « Kerk, Arbeid en Kapitaal » 
blz. 36 : 

« Hoe dan ook, ergens behoort elke 
mens tot een gezin en bestaan er fa
miliebanden, ergens behoort elke 
mens tot een volksgroep of een land. 
Worden die noodzakelijke bindingen 
door omstandigheden verbroken, dan 
laat dit verbreken een letsel na in de 
mens en is het de oorzaak van een 
verminkte persoonlijkheid : een ont
worteld mens. > 

Het nationalisme wil een volwaar
dig mens, een vrij mens, deel uitma
kend van een vrije volksgemeenschap. 
En, zoals we later zullen aantonen, 
dit menszijn wordt bedreigd door het 
kapitalisme zowel als door het kom-
munisme. 

Tenslotte nog een bedenking en 
wel met betrekking tot de aard en 
het wezen van de hedendaagse poli

tiek. Veel meer dan vroeger het ge
val was, is de politiek, de staatkunde, 
sociaal-ekonomisch gericht. Waar 
voor lOG jaar een klein aantal minis
teries volstond. Is de rol van de staat 
enorm uitgebreid, praktisch volledig 
op het sociaal-ekonomisch vlak. 

Het feit dat wij gekozen hebben 
voor een werking op het partijpoli
tieke vlak, houdt in dat wij een kon-
kreet sociaal-ekonomisch program 
hebben Scheiding van ekonomie en 
politiek is bedrog, schreef I. Linde-
mans in « De Gids op Maatschappe
lijk Gebied » (1963, nr II, blz 964). 

Een zeer dringende taak voor onze 
studiediensten na de verkiezingen zal 
dan ook zijn de doorgedreven kader
vorming in de partij, door een 
maandblad, door week-eindkursussen, 
door kaderdagen Wie aan politiek 
wil doen, moet liefst zovee mogelijk 
afweten van sociaal-ekonomische 
problemen. 

Na dit eerste deel hebben we dus 
het probleem beter gesitueerd • met 
de politieke is de sociaal-ekonomi
sche demokratie er nodig om tot een 
menswaardige demokratie te komen; 
het personalisme van de nationalis
ten stemt hiermede ^rnVortirr ovprppn; 

(vervolg blz. 10) 
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Enkele weken geleden speelde zich in één der auditoria van het ziekenhuis 
der Leuvense Kommissie van Openbare Onderstand — tevens universitaire 
kliniek — het volgende toneeltje af : 
Een behoeftig Leuvens patiënt, uiteraard eentalig Nederlands, wordt bin
nengeleid in het auditorium waar een professor van de Franstalige fakul-
teit der geneeskunde les geeft aan zijn studenten. De professor richt zich 
In het Frans tot de patiënt en vraagt hem « Depuis quand êtes-vous mala-
de» («Sinds wanneer bent u ziek ? » ) . De ongelukkige zieke begrijpt de 
vraag niet en blijft het antwoord schuldig, waarop de professor zich tot de 
studenten richt : « Qui d'entre vous pourrait interroger Ie malade ? s. («Wie 
onder u zou de zieke kunnen ondervragen ? »). 
Uiteindelijk meldt zich toch een s tudent die met een zwaar accent de 
vraag in het Nederlands herhaalt : « Sins oeanneer is gij siek ? ». En dan 
blijkt dat de min of meer Nederlands kundige student een Amerikaan is uit 
New-York, die in een klein Vlaams stadje een stage had gedaan en er een 
paar mondvollen Nederlands van had overgehouden... 

Het verhaaltje hierboven kan wel
licht anekdotisch klinken; het is 
nochtans volkomen autentiek en 
daarenboven uiterst tekenend voor 
de verhoudingen die heersen in de St 
Pieterskliniek, die fungeert als uni
versitair ziekenhuis voor de fransta-
lige fakulteit van geneeskunde der 
Leuvense universiteit en die, als zie
kenhuis van de plaatselijke Kommis
sie van Openbare Onderstand, onder
worpen is aan de taalwet die zij 
voortdurend overtreedt. 

EVEN TERUGKIJKEN 

De geneeskundige fakulteit te Leu
ven is zo oud als de universiteit zelf. 
Toen Paus Martinus V in 1425 bij 
pauselijke bul de toelating tot op
richting van een universiteit te Leu
ven verleende en toen op 6 september 
1426 het eerste akademisch jaar 
werd ingezet, omvatte het Studium 
Generale al dadelijk de fakulteiten 
der Kunsten, der Rechten en der 
Geneeskunde. 

Li de zestiende eeuw kende de 
Leuvense fakulteit der geneeskunde 
een hoge bloei. Het was de tijd van 
de grote Vlaamse botanist Rembert 
Dodoens, huisdokter van Keizer Ka-
rel, die in 1583 zijn beroemd Herba
rium uitgaf. De tijd ook van Andreas 
Vesalius, de pionier der menselijke 
anatomie, wiens werk en lessen een 
keerpunt vormden voor de genees
kunde. 

Doorheen alle wisselvalligheden van 
onze geschiedenis handhaafde zich 
te Leuven een medische fakulteit met 
een uitstekende reputatie, totdat de 

Franse revolutie een (voorlopig) ein
de stelde aan het bestaan der Leui 
vense Alma Mater. 

Onder het Nederlands bewind richt
te Willem I in de Zuidelijke Neder
landen drie Staatsuniversiteiten op : 
Gent, Luik en Leuven. Maar na de 
revolutie van 1830 ijverden de Belgi
sche bisschoppen onmiddellijk voor 
de herinrichting van de vrije kato-
lieke universiteit, die in 1834 haar 
poorten heropende. 

NEDERLANDS ONGESCHIKT 

We verwezen nadrukkelijk naar de 
tribulaties rond de Leuvense univer
siteit tussen haar verdwijning onder 
het Frans bewind en haar heroprich
ting in 1834, om duidelijk te stellen 
dat de Leuvense Alma Mater 130 Jaar 
geleden heropgericht werd in het 
fransdolle klimaat van de jaren na 
de revolutie van 1830. 

Praktisch driekwart eeuw zouden 
sindsdien nog verlopen totdat de 
Belgische bisschoppen plechtig ver
klaarden « dat het Nederlands onge
schikt was voor het hoger onderwijs ». 

De geneeskundige fakulteit was 
, heel die tijd — zoals de hele univer-
'siteit praktisch — een Franstalige 
aangelegenheid. 

In die jaren van absolute suppre-
matie van het Frans in België vond 
wel niemand er graten in, dat de ge
neeskundige fakulteit en de stad 
Leuven de aloude St Pieterskliniek 
(Leuven is de stad der Pieterman
nen !) bleven beschouwen als een 
gemeenschappelijke onderneming, die 
beheerd werd door de K.O.O. 

liet anatomie gebouwtje in het St Ftafaëlkomplelis Hier gaf de heroemdft 
Schwann nog les. 

Symbolisch beeld : van op het dalt van St Pfefer ItijM men naar beneden op he^ 
SI Rajaëlkoinpleks. Is het hier dat de kasle-projs leren « neerkijken op... » Z 

VERWARRENDE TERMINOLOGIE 

Dat is de geschiedkundige achtergrond 
waarop men de verhouding tussen de 
Leuvense K.O.O. en de geneeskundige 
fakulteit moet zien. Die achtergrond 
verklaart, hoe het mogelijk was dat 
precies de K.O.O. van een neder-
landstalige stad haar ziekenhuis o-
penstelde en haar (arme en behoef
tige) zieken toevertrouwde aan ne
derlandsonkundig personeel. Maar 
de projektie op die achtergrond vol
s taat niet om te verklaren hoe van
daag deze toestand kon behouden 
blijven tegen alle wettelijkheid in en 
ondanks het feit dat in Leuven 
thans een nederlandstalige fakulteit 
van geneeskunde bestaat. 

Inmiddels dient er opgemerkt dat 
In de twintiger jaren de Akademische 
overheid tot het besluit kwam dat de 
St Pieterskliniek niet meer voldeed 
aan de behoeften van de geneeskun
dige fakulteit. In 1925 werd dan ook 
de St Rafaëlkliniek opgericht. En 
sindsdien bestaat een enigszins ver
warrende terminologie : St Pieter, 
eigendom van de Leuvense K.O.O., is 
een « universitaire kliniek >; St Rafa
el, eigendom van de universiteit, is 
een « univesiteitskliniek ». 

Niet alleen de terminologie is ver
warrend, ook de praktische toestand 
en dit des te meer daar sinds enkele 
maanden de Nederlandse en Franse 
fakulteiten van geneeskunde volwaar
dig (althans naar de le t te r ! ) naast 
mekaar staan en St Pieter de kliniek 
werd van de franstalige fakulteit. 

SAINT PIERRE 

Om ons toch een pad te banen door 
dit verwarrende hakhout, willen we 
hier even het s tatuut van St Pieter 
uit de doeken doen. De kliniek is dus 
eigendom van de K.O.O., die er de 
jongste jaren enorm veel kosten 
heeft aan besteed en zorgde voor 
reusachtige, moderne en goed geoutil
leerde gebouwen : het neusje van de 
zalm te Leuven De medische presta
ties, de laboratoria en het research-
werk worden er geleverd door c'3 
franstalige fakulteit. De K.O.O. advi
seert de universiteit inzake bonr-r>. 
mingen van het medisch personeel. 
Dat klinkt fr^ai, maar in feite is het 
een nogal lachwekkende situatie die 
er op neerkomt dat de universiteit de 
K.O.O. onderhands voorstelt wie door 
de K.O.O. officieel moet voorgesteld 
worden voor een benoeming ! 

Bij een dergelijke verhouding is het 

duidelijk dat de voorzitter der Leu« 
vense K.O.O. steeds een zeer gewil
lig werktuig moest zijn — en in de 
praktijk ook was — van de rectorale 
inzichten. De onlangs teruggetreden 
William Vander Veken was er een 
duidelijk voorbeeld v a n i 

RIJK EN ARM 

Er Is in verband met de St Pieters
kliniek nog iets, dat het aanstippen 
waard is. Door haar karakter van 
K.O.O.-kliniek krijgt zij vooral de 
gewone man over de drempel. Een 
deel van de franskiljonse upper-ten 
vindt het dan ook wat minnetjes, 
zich in zo'n « gewone-mans-kliniek » 
te laten behandelen. Zij hebben ge-* 
zocht en gevonden : de « rijke » kl i
niek van Herent, bediend door m e 
disch personeel van St Pieter, opge
richt omdat het aantal behoeftigen 
in St Pieter te groot werd en er geen 
plaats genoeg was voor het privé-
kilënteel. Te Leuven vertelt men u al 
gauw dat de geneeskunde van St Pie
ter en van Herent twee verschillend© 
dingen zijn en dat, wie in Herent 
goed wil werken voor de zwaarbeta-
lende luxe-patiënten, bijna onver
mijdelijk in St Pieter zal gaan ver
waarlozen en vlugger-aan doen. Ot 
een beetje scherper : de assistenten 
zitten in de K.O.O.-kliniek, de herse
nen in de St Jozefskliniek te Herent, 
En nóg duidelijker : de behoeftige 
Vlaming in St Pieters fungeert als 
dankbaar aanvaard proefkonijn ten 
bate van de hlgh-life te Herent. 

Best varen bij die toestand wellicht 
de brave zusters Augustinessen, wier 
rechterhand te Leuven niet weet waS 
de linkerhand te Herent ontvangt. 

ST RAFAEL 

In St Rafael geen zusters Augusti
nessen zoals in St Pieter en te He
rent, doch Zusters van Liefde. Maat 
daarover straks méér, 

St Rafael is de kliniek der Vlaam
se fakulteit. Wil dat zeggen dat zij 
eentalig Nederlands is ? We vertelden 
hierboven reeds dat St Rafael opge
richt werd in 1925 als universiteitskli
niek, dus niet ten behoeve van een 
nederlandtalige fakulteit. Die fakul
teit kreeg sindsdien haar plaatsje 
ingeruimd in St Rafael, maar heel 
wat is daar nog franstalig gebleven* 
Zodat we dus* voor de praktische toe
stand staan dat te Leuven een u n i 
versiteitskliniek tweetalig en een 
universitaire kliniek eentalig Frans !• 
en daarmee zijn we rond. 
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el duidelijk gesteld : bouw, research, 
uitrusting en medische prestatie 
ivallen alle ten laste van de universi-
iteit. 

Zoals we reeds hoger zegden, 
bouwde de K.O.O. een prachtig St 
iPieter; St Rafael moet het met ge
bouwen doen die veelal meer dan een 
kwarteeuw ouder zijn. 

ENKELE GEVOLGEN 

Wat zijn nu de gevolgen op het 
praktische vlak van deze ongeloof
lijk verwarde situatie waarin zich de 
Leuvense universteits- en universitai
re klinieken bevinden ? 

Daar is ten eerste de verpleegsters-
school bij St Rafael. Ze is tweetalig, 
in die zin dat ze een Nederlandse en 
een Franse afdeling omvat. De Ne
derlandse afdeling is normaal gesub
sidieerd en wettelijk. De Franse is 
dat niet; zij moet mede door de 
iVlaamse recht gehouden worden. 

Ten tweede is de kommuneauteit 
van de Zusters van Liefde, die St 
Rafael bedienen, franstalig. Op en
kele loffelijke en moedige uitzonde
ringen na behoren de zusters-monl-
tricen tot het soort dat Nederlands 
spreken beschouwt als een daad van 
opofferende en zelfverloochenende 
naastenliefde... in het allerbeste ge-
va! 

Daar is ten derde het feit dat, daar 
St Pieter en St Jozef te Herent 
franstalig zijn en St Rafael tweetalig, 
de Vlaamse fakulteit van geneeskun
de slechts de beschikking heeft over 
ongeveer 1/3 der circa 1.200 «un i 
versitaire » bedden. Dit — let wel ! — 
In een zuiver-Vlaamse stad. 

EN NOG GEVOLGEN 

Daar Is vervolgens de Dienst voor 
Chirurgie In St Rafael : de meest 
achterlijke operatiezalen en de meest 
achterlijke hospitalizatie voor zaal
patiënten in heel West-Europa. De 
franstalige fakulteit daarentegen be
schikt in St Pieters over een gloed
nieuwe Dienst in een nieuwgebouwde 
vleugel. 

De dienst voor Neuro-chirurgie en 
Neurologie in St Rafael is officieel 
tweetalig, in werkelijkheid echter 
eentalig Frans, 

De Dienst Verloskunde en Gyneco
logic in St Rafael is — behoudens de 
sector van de Vlaamse «adjunkt» 
prof. Renard — eentalig Frans. 

De kindergeneeskunde in St Rafa
el is eentalig Frans, wat meteen be
tekent dat de Leuvense universiteit 
zelfs niet beschikt over de schim van 
de schaduw van een kindergenees-
kundige Dienst in het Nederlands. 

Eindelijk dan toch een lichtpunt : 
de Dienst Inwendige Ziekten van St 
Rafael is vooruitstrevend zowel op 
medisch als '50f'iaa! gebied Voorbeel
dig op taalgebied — volkomen Ne

derlandstalig — Is hij tevens voor
beeldig en zeer modern uitgerust, 
onder de bevoegde en dinamische 
leiding van prof. Van den Broecke, 
dekaan der Vlaamse fakulteit. 

EVEN SAMENVATTEN 

Samenvattend kan gezegd worden 
dat de beide grote klinieken van de 
Leuvense universiteit een uitgespro
ken anakronisme zijn op taalgebied, 
volop in de'onwettelijkheid en onre
delijkheid. Dat daarenboven de 
Vlaamse fakulteit van geneeskunde 
sterk achtergesteld is en blijft bij de 
Franstalige inzake infrastruktuur, 
uitrusting, aantal bedden, enz. Dat 
sommige diensten en specialisaties 
uitsluitend ten gerieve van de Frans
talige fakulteit bestaan. Dat ergerlij
ke kaste-verschijnselen het asociaal 
optreden van de franstalige medici 
uit St Pieters onderstrepen. 

En bovenal is het onduldbaar, dat 
de K.O.O. van een Nederlandstalige 
stad haar kliniek verder blijft toe
vertrouwen aan de franstalige fa
kulteit. Dat is volkomen onwettelijk 
en daaraan moet zo vlug mogelijk 
een einde worden gesteld. 

EEN ABCES BARST OPEN 

Sinds geruime tijd wordt geëist 
dat de huidige toestand zou worden 
gewijzigd en dat de Franstalige kli
nieken, en mét hen de Franse fakul
teit der geneeskunde, uit Leuven 
zouden verdwijnen. 

Deze eis is in een nieuw konkreet 
stadium gekomen door de geneeshe-
renstaking. Het was immers zo dat, 
lapidair gezegd, St Pieter staakte en 

*^ 'If"*-

ilagere Hein en SI Rajaël hebben alvast dit gemeen : een shelet te zijn toaaraan nodff 
vlees en bloed moet komen. , 

broertje, wenste de meerderheid van 
zijn bestuur niet te volgen en diende 
ontslag in. Hij werd sindsdien opge
volgd door een nieuwe voorzitter die 
wél bereid is de Franse fakulteit nog 
even tijd te gunnen, maar die vast
besloten schijnt te zijn, eindelijk over 
afzienbare tijd normale toestanden 
te doen heersen In de Leuvense 
K.O.O.-kliniek. Hij heeft trouwens 

WAARHEEN ? 

Waarheen moeten dan de fransta* 
lige klinieken der Leuvense Alm^ 
Mater en met hen de fakulteit ? 

De verstandigen onder de franstSM 
ligen, die begrijpen dat het spel g«« 
speeld is en de beslising gevallen eA 
dat het hoogstens nog een kwestii 
van kortere of langere timing kaqi 

HET SCHANDAAL DER KLINIEKEN 
VAN DE LEUVENSE UNIVERSITEIT 

St Rafael n i e t De staking werd glo
baal ingevolgd door de mensen van 
de Franse fakulteit, terwijl de Vlaam
se professoren — die nochtans ook 
hun bezwaren hadden tegen de wet 
Leburton — praktisch voltallig van 
oordeel waren dat een zorgenstaking 
niet veroorloofd was. 

Door de staking in St Pieter barstte 
er voor het eerst een bom in de Leu
vense K.O.O die terecht de staking 
als een kontraktbreuk beschouwde en 
een besluit goedstemde, waarbij de 
Vlaamse fakulteit verzocht werd St 
Pieter over te nemen. De voorzitter 
v.d. K.O.O., het traditionele zwakke 

geen keuze : wet is wet, ook en zelfs 
voor een katolieke universiteit. Na
tuurlijk weert de franskiljonse kaste 
zich als de duivel in een wijwatervat 
en wordt momenteel door haar een 
grootscheepse vertragings-strategie 
uitgewerkt. Er ligt nochtans een ver
valdatum in het verschiet : op 30 no
vember a.s. verstrijkt de lopende zes-
maandelijkse termijn en moet een 
nieuw kontrakt opgesteld worden. 
Het is toch duidelijk, dat dit nieuw 
kontrakt niets anders kan en mag 
voorzien dan een zeer vlugge en vlot
te ontruimingstermijn voor de Franse 
fakulteit uit St Pieter. 

1 « 
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Hoog boven alles rijst St Pieter, universitaire én K.O.O.-Minielt; een nieuwe vleugel is thans naast deze van onze foto tn aanbouw. 

zijn, zijn al aan het rondkijken. Ved 
wordt gesproken over St Lambrechts 
Woluwe. Maar daar zal een nieuw SS 
Pieter en een franstalige fakulteill 
een absoluut ongewenste en te we
ren faktor van verfransing zijn Om 
de pil te vergulden wordt in he* 
vooruitzicht gesteld dat ook de 
Vlaamse fakulteit uit Leuven weg 
zou zwermen en dan eveneens naar 
de Brusselse agglomeratie « zodat het 
evenwicht zou hersteld zijn ». 

Van Vlaamse zijde dient men op 
zijn hoede te zijn ! We hebben er 
geen enkel belang bij dat tiet ge
wicht van Brussel en de Brusselse 
agglomeratie nog zou toenemen. Een 
Vlaamse fakulteit van geneeskunde 
is thuis te Leuven en zal het daar 
altijd zijn. Een Franse fakulteit 1« 
uiteindelijk slechts op haar plaats In 
Wallonië. 

Een ander standpunt is niet mo
gelijk. Het is verheugend dat veel 
jonge en klaarziende Waalse kato
lieke intellectuelen het daarmoe — 
zij het dan om andere motiet<sn -^ 
roerend eens zijn. 

Met de tribulaties rond df Leuven." 
se universiteits- en universitaire kli
nieken Is opnieuw het probleem van 
de Franstalige katolieke Alma Mater 
in zijn geheel gesteld. De homogeni
teit en integriteit vsm het Vlaamse 
grondgebied zijn ni'^t langer te ver
enigen met dé aanwezigheid van 
Franstalig onderwijs — van welke 
graad ook — or- Vlaamse grond. Hef 
moge niet al te hoffelijk zijn, steeds 
«Walen buiten» te schreeuwen — 
het kan ook iets vriendelijker maar 
niet minder dringend : « Walen naar 
huis ». 

Uiteindelijk zullen de Walen het 
zó best vinden. Tenminste, als ze 
zich oprecht weten te bezinnen over 
hun waarachtige eigen belangen. En 
ook dat is hun zaak. De onze is een
voudig : Leuven Vlaams ! 

Toon van Overstraeten 
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DE TALENTELLING VAN 1947 

(vervolg van blz. 3) 

men dat hij op eigen verantwoorde
lijkheid zou tussenkomen en zonder 
de groep in enige mate te binden » ! 
,(15.12.1950). 

Zo kwam Jan Verroken tussen op 
19 december zogezegd om de nietig-
yerklaring te eisen van de betwiste 
uitslagen. De Standaard schreef : 
< Toen het afgelopen was klapten 
enkele C.V.P.-ers in de handen... Ver
roken bleef eenzaam als een out-si-
öer». (23.12.1950). 

DE C.V.P. DOET NIETS 

Minister Brasseur, Waals C.V.P -er, 
gewaardigde zich niet eens te ant
woorden aan Verroken, maar alle 
Vlaamse C.V.P.-ers, ook Jan Verroken, 
Btemden zijn begroting en schonken 
hem hun vertrouwen ! 

De heer Spinoy die ook in het de
bat was tussen gekomen, verweet de 
regering terecht dat zij haar verant
woordelijkheid ontvluchtte : in de 
aangelegenheid van de vervalste ta 
lentelling moest de regering ais uit
voerende macht zelf de verantwoor
delijkheid opnemen, maar zich niet 
verschuilen achter een parlementaire 
commissie. 

De Vlaamse C.V.P.-ers konden van 
een homogene C.V.P.-regering die 
alleen dank zij hen mogelijk was 
niets bekomen ! De regering maakte 
de betwiste uitslagen bekend in de 
commissie voor binnenlandse zaken 
en de dag daarop stonden zij in de 
pers. 

DE OMSTREDEN GEMEENTEN 

De omstreden 44 gemeenten waren 
de 16 gemeenten van de Brusselse ag
glomeratie; de Vlaamse randgemeen
ten Dilbeek, Drogenbos, Evere, Gans
horen Kraainem, Linkebeek, St Aga
t h a - Berchem, Strombeek - Bever, 
Wemmei en Wezembeek-Oppem; de 
zes gemeenten van de Voerstreek en 
twaalf taalgrensgemeenten, waaron
der Moeskroen, Ronse, Bever, Edin-
gen. Lettelingen en Mark. 

Zoals men kan vaststellen zijn het 
diezelfde gemeenten die gedurende al 

die j-aren de inzet geweest zijn van 
de strijd. 

St. Genesms-Rode was er toen niet 
eens bij : het percentage franstali-
gen was er slechts 25,20 %. Overigens 
werd het percentage van 30 %, door 
de wet voorzien, evenmin bereikt in 
de gemeenten D Ibeek (27,20 % ) ; 
Strombeek-Bever (20,68 % ) ; Wezem
beek-Oppem (29,97 %) en nipt te 
Wemmei (31,51 % ) , waarbij rekening 
moet gehouden worden met het onbe
twistbaar feit dat deze uitslagen 
vervalst waren. 

Van 1950 tot 1954, gedurende vier 
jaar bleef een homogene CVP-rege-
rlng aan het bewind, maar b'eef ook 
de kwestie van de betwiste uitslagen 
van de talentelling onopgelost : de 
vervalste uitslagen werden niet nie
tig verklaard, zoals de Vlamingen 
steeds geëist hadden en er werden 

geen nieuwe teUingen gehouden in 
de omstreden gemeenten. 

EEN LINKSE REGERING 

Toen na de verkiezingen van 1954 
de linkse regering Van Acker aan 
het bewind kwam, met als minister 
van binnenlandse zaken P. Vermey-
len, was een van haar eerste daden : 
de officiële publicatie in het Bel
gisch Staatsblad van 10 juni 1954 van 
de omstreden uitslagen! 

Daarop volgde de inlijving van de 
gemeenten Evere, Ganshoren en St. 
Agatha-Berchem bij de Brusselse 
agglomeratie door de wet van 2 juli 
1954. 

Weliswaar werd van Vlaamse CVP-
zijde plechtig verzekerd dat de CVP 

— • ^ — - ^ — — ^ — M VOLKSUrai 

deze publicatie nooit zou erkennen 
— maar wij weten wat plechtige be 
loften van Vlaamse OVP-ers waaard 
zljni 

STEEDS ANTI-VLAAMS 

Wij zullen nog aandacht besteden' 
aan de pogingen van de ministers 
Moyersoen en Vermeylen om de t aa l 
wetgeving van 1932 te herzien, doch 
nu reeds mogen wij besluiten : da* 
de strijd tegen de vervalste uitslagen 
van de talentelling van 1947 door de 
Vlamingen verloren werd; zij slaag
den er niet in de daders te doen ver
volgen of straffen; zij slaagden er 
niet eens in de vervalste uitslagen 
nietig te doen verklaren; ontelbare 
protest-artikelen in de Vlaamse pers 
en moties van Vlaamse verenigingen 
waren zonder invloed; de Vlaamse 
politieke mandatarissen bleken on
betrouwbaar en laf : hun protest was 
slechts schijn en bedrog vermits zij 
in feite de regeringspoUtiek goed- . 
keurden en steunden. De regerings
poUtiek — hoe de opeenvolgende re
geringen ook samengesteld waren — 
was steeds anti-Vlaams en er op ge
richt de Vlamingen te bedotten en 
het Franse taalimperialisme te steu
nen en in de hand te werken. 

EKONOMISCHE DEMOKATIE 

(vervolg van blz. 7) 
de politiek omvat meer dan vroeger 
sociale en ekonomische besturing. 

Laat ons thans uit de kongresbe-
sluiten vap Mechelen de ingekorte 
bepalingen halen, welke betrekking 
hebben op ons onderwerp Om een 
beter overzicht te bekomen, willen 
we ze rangschikken in drie gedeel
ten, die trouwens overeenstemmen 
met de drie niveau's waarop de eko
nomische demokratie moet doorge
voerd worden : 1. de Staat, 2. de be
drij f ssektoren en regionale lichamen, 
3. de kapitaalondememing. 

Vooraf weze opgemerkt, dat bij de 
inleiding van de besluiten der Sektie 
Volkswelvaart wordt aangestipt : 
« De Vü erkent dat de politieke de
mokratie niet alleen een federale in
richting van de politieke machten 
vraagt, maar ook moet leiden tot 
meer ekonomische en sociale demo
kratie en deze ook onderstelt. Ze 

neemt zich voor, in de komende 
maanden een intense aktie te voeren, 
om deze beide struktuurhervormin
gen beter bekend te maken bi] de 
Vlaamse openbare mening •». De be
sluiten van deze sektie werden goed
gekeurd met 9.361 ja-stemmen, te
gen 392 neen-stammen en bij 274 
onthoudingen. 

En nu de besluiten : 
I. Op het vlak van de Staat : 

Het ekonomisch beleid moet volks 
zijn, de ekonomische ordening moet 
steunen op de samenwerking van 
alle bevolkingsgroepen (zie besluit 
nr. II) . 

De staat moet zich losmaken van 
alle bindingen met het grootkapitaal 
(holdings en banken). De volks-
vreemde financiële groepen dienen 
onder kontrole geplaatst (zie besluit 
nr 13). 

De sociaal-ekonomlsche toporga
nen dienen gesplitst in Viaamse en 

Vo^,- en na Tlerloglnnedaï rhétogen, steeds maar betogen. Wemmei. Wezembeek-Oppem (foto hierboven) en straks weer Overuse. De 
slechte oneindigheid der taalwetteri}..^ 

Waalse afdelingen (zie besluit nr. I ) , 
De energiesektor moet onder kon

trole van de overheid komen Som
mige instellingen dienen genationali
seerd (Kemcentrum en Sabena bv.) 
(zie besluit nr. 12), 

2 Op het vlak deF^ Bedrijfsse^ttoreo 
en Regionale lichamen. 

De besluiten van het Planbureau 
moeten door de Sociaal-Ekcmomische 
Raad (beide op te richten) bindend 
gemaakt worden voor de onderschei
den bedril f ssektoren (zie besluit nr. 
7). 

De regionale ekonomie moet uitge
bouwd en geïnstitutionaliseerd wor
den (zie besluit nr. 2). 

De ruimtelijke ordening dient ern
stig aangepakt. Er moeten groene zo
nes, residentiële wijken en industrie
zones worden afgebakend (zie besluit 
nr. 26). 
3. Op het vlak der Ondernemingen. 

De verhouding arbeid-Kapitaal 
dient herzien. Van de onderneming 
moet een menselilke gemeenschap 
worden gemaakt, waarin allen die 
zich aktief Inzetten de onderneming 
medebeheren m hiertoe het kapitaal 
als middel gebruiken (zie beshilt nr. 
20K 

Dit zi]n de punten die het begrip 
€ ekonomische demokratie > verkla
ren, zoals het voor de Volksunie geldt. 
Het zijn kongresbeshilten die de gan
se partij binden en ais Scdanie het 
partiiprogram vormen Wij menen 
dat de Volksunie zeker niet voor de 
kleurpartijen moet onderdoen wat 
betreft duidelijkheid Integendeel! 

^^at dit artlkPl het zijwe ertoe bi j -
drasen opdat men zou inzien dat so-
ciaa - ekonomische bekommernis en 
national 'sme niet tegenstnidig zijn, 
maar dat deze twee '•ichtmgen inte
gendeel elkaar volledig moeten om
vatten In latere bijdrasren zullen we 
traenten nog meer konkrete verdui
den 1 king te brengen, vooral dan In
zake het medebeheer der kapitaals-
ondememin een 

De Vlaams-na aonaiisten willen een 
so''iaal-ekoïiomisch geordende maa t 
schappij, waarin het grootkapitaal 
aan handen is gelegd en het kommu-
nisme ulteresloten Zij willen de 
grootst mogeliike zelfbeschikking aan 
het gekolonialisee'-de Vlaamse volk-
Vlaanderen eerst! 

E. Slosse 
Hoofd V.U.-Studiedienst 
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ht. zijn K Her inne r ingen a a n het V l a a m s e Volks tonee l » cï-

l ee r t A n t o o n V a n der Plaetse het a n t w o o r d v a n Jacques 

C o p p e a u a a n Graaf D e Gr i inne , toen die h e m naa r de be -

femgrijkste toneeiverschi jnselen in Frankr i jk v roeg . « H e t is 

fciet in Frankr i jk , da t m e n naar iets n i euws moe t v ragen , 

be t is in België, da t m e n he t bes te toneel ter were ld v i n d t . . . » 

D i t toneel w a s he t V l a a m s Volks tonee l , later het Nat ionaa l 

d a a r n a toneel onder leiding v a n Staf Bruggen . A n t o o n V a n 

(der Plae tse heeft de geschiedenis v a n deze twint ig jaar 

^r^aams toneel leven geschreven. E n wij zeggen b e w u s t : 

jVlaeims toneel leven — en niet toneel leven in V laande ren . 

iWant w a t een kleine groep V l a a m s e intel lektuelen en 

k u n s t e n a a r s — me t wein ig of geen officiële s teun — tijdens 

ö ie per iode verwezenl i jkt heeft , verdient de dank en de 

eerbied van gans V laande ren , 

ANTOON VAN DER PLAETSE 60 

Niemand die Van der Plaetse's ge
schiedenis leest, ontkomt aan een ge
voel van fierheid om wat een zoge
zegd « klein » volk kan presteren als 
kunstenaar en volk een gemeenschap 
vormen en hiernaar konsekwent h a n 
delen. De verstrengeling van nat io
nale ontvoogdingsstrijd en kulturele 
opgang wordt treffend geïllustreerd 
door de namen die, samen met die 
van akteurs en regisseurs, aan het 
Volkstoneel verbonden zijn : Dr. Jef 
Goossenaerts, Wies Moens, Dr. Leo 
Wouters. 

Het aandeel van Antoon Van der 
Plaetse in het Volkstoneel is belang
rijk geweest — maar ook het Volks
toneel heeft een belangrijke rol ver
vuld in zijn vorming : hij noemt het 
ergens * een universiteit op reis >• 
Persoonlijk kon takt en briefwisse
ling met een aantal auteurs uit Noord 
en Zuid waren hiervan mede een ge
volg, o.m. met Streuvels en Kloos, 
Henriette Rolaüd Holst en Van Deys-
sel. Met Verschaeve vooral verbond 
hem een jarenlange vriendschap en 
wanneer Dirk Van Sina Van der 
Plaetse rekent bij de zeldzamen in 
wier kunstenaarschap de « geest van 
de meester » nog voortwerkt, dan is 
dat zeker niet de minste eretitel. 

Benevens een dertienjarige aktivi-
teit als akteur, verwierf Van der 
Plaetse faam als deklamator. Hij 
schiep een eigen persoonlijke stijl, 
die aan het woord een ongewone 
draagkracht en bezieling verleende. 
Welke inslaande, stilmakende kracht 
Van der Plaetse aan het dichterlijk 
woord geven kan, vaak met een ui

terste soberheid aan volume en ge
baar, weten zij die hem vorig j a a r ' 
op de Volksunie-vergadering te Ant
werpen gehoord hebben. 

De deklamator werd ook leraar. In 
een deklamatorium « Het Lied der 
Geuzen » verzamelde hij een rijke 
keuze van stukken, waarbij een ja
renlange ervaring tot praktische 
toetssteen diende. Ook als regisseur 
was Van der Plaetse bedrijvig. 

In de reeds geciteerde « Herinne
ringen » geeft de toneelmens Van 
der Plaetse ons zijn mening over de 
huidige situatie op toneelgebied. De 
kern van zijn kritiek ligt in deze ene 
zin : « Wij bezitten geen op de 
Vlaamse volksaard en op de univer
sele dramatische spanningen geënt 
theater ». 

Universele betekenis en weerklank 
kan niet bekomen worden door een 
vaak snobistisch naapen van inter
nationale stromingen en figuren en 
door een te allen prijze willen mo
dern-doen. Alleen een levendig kon-
takt met de volksgemeenschap en 
met haar kulturele tradities ener
zijds, en een zuiver gevoe! voor wat 
in deze tijd werkelijk-nieuw en jong 
is, kan aan ons toneelleven — en dit 
geldt trouwens ook voor de andere 
kultuuruitingen — een universele 
klank en draagwijdte schenken. Dit 
heeft het Vlaamse Volkstoneel bewe
zen — en dit heeft ook Antoon Van 
der Plaetse bewezen; in hem zijn de 
universele kunstenaar en de volks-
getrouwe Vlaams-nationalist een en 
onafscheidbaar. 

Vd. 

VAN HIER EN ELDERS 
Agnes Miegel is zopas vijfentachtig 

jaar geworden. Deze — naast Gertrud 
von Ie Port — grootste nog levende 
Duitse dichteres werd geboren op 9 
maart 1879 te Kónigsberg (Oost-
Pruisen). Naast gedichten en balla
den schreef ze ook verscheidene bun
dels verhalen (Geschichten aus Alt-
Preussen, Gang in die Dammerung) 
die evenals haar lyriek getuigen voor 
een uitzonderujk talent om het ver
leden — mythe en historie — te ver
binden aan een kleine, schijnbaar 
onbelangrijke gebeurtenis en zo dit 
verleden op te roepen. Dit verklaart 
haar belangrijke plaats in de Duitse 
literatuur als dichteres van balladen. 
Na de oorlog onderging zij het 'ot van 
vele Duitse letterkundigen (o m. 
Grimm. Kolbenheyer, Griese, Wein-
heber, Vesper, Bertram enz.) waar
bij een doodzwijgen of een hautain 
mmimalizeren van hun werk nog het 
minste was dat hen ten deel viel. 
Vooral haar bundel « Ostland » — 
waarin een gedicht «An den Führer» 
opgenomen was, had het gedaan. 
Voor Miegel zowel als voor Weinhe-

IN MEMORIAM MAURITS YEREMANS 

Na het overlijden van Gas ton Fe remans werd de Vlaamse 

muziekwere ld opn ieuw getroffen door het heengaan — op 

negen en vijf tig jarige leeftijd — van Maur i t s Ve remans , 

broer van Renaa t Veremans en evenals deze laatste kom-

ponist , dirigent en muziekleraar . 

Een dubbele liefde heeft het leven 
van Maurits Veremans oeneersu : de 
liefde voor zijn kunst en de liefde 
voor zijn volk. Zij werden een in zijn 
werk, in de vele liederen die hij ons 
naliet. Kunstenaar en nationalist, 
werd zijn trouw aan zijn kunste
naarsroeping geëvenaard door zijn 
nationalistische trouw. 

Geruime tijd was hij dirigent aan 
de opera's van Antverpen en Gent. 
Na de oorlog, toen in het officiële 

kunstleven geen pla i t s meer was 
voor üe vuitiouc u ^, werd 
hij muziekleraar aan .iet Sint-Mi-
chie skollege te Brasschaat (dai door 
de Paters Norbertijnen bestuurd 
wordt). 

Een paar maal slechts kwam ik 
met hem — en dan nog in een zeer 
vluchtig en kort — gesprek : eens 
ten huize van een vriend, een andere 
keer toen wij op de t ram stonden te 
wachten te Brasschaat, op een win

terse voorjaarsmorgen Alles was win
ters-mooi — de sneeuw op de bo
men en de daken der villa's — en de 
kunstenaar m hem had oog voor de
ze bijna irreële schoonheid Maar on
middellijk daarop — en hier sprak 
het meevoelende, warme hart van de 
mens — drukte hij zijn bezorgdheid 
uit over de mizerie die de winter 
meebracht voor ve e minder-begoe-
den, en het was geen frase doch een 
werkelijke bezorgdheid d e ' i zijn 
s cm klcnk. 

En ook dit was "Vlaurits Verc^a s: 
dg man met een ?i'oot en mild — en 
daarom zo kwetsbaar hart Ëen In r t 
dat voor Vlaanderen, voor ons allen 
sloeg, hield op te slaan Zijn liefde 
blijft tussen ons : in de herinnering 
aan hem en in de he'dere klank / e r 
liederen die hij ^oor ons zon» met 
de diepe b?̂ »o<>(» he.d van een warm 
en steik gevoel, 

V.d. 

ber gold trouwens hetzelfde, In de 
ogen der na-oorlogse literatuurpo
tentaten : zij waren beide een logen
straffing voor de tezis van een « min
derwaardige lyriek van het Derd» 
Rijk ». 

Een tweede datum in de Duitse li
teratuur IS de honderdste verjaardag 
van de geboorte van Herman Stehi^ 
die op 16 februari 1864 geboren werd 
in het Silezische stadje Habelsch-
werdt, in het Glatzer Bergland. Zijn 
werk ademt de specifiek-Süezische 
atmosfeer, die in de Duitse literal 
tuur — van Hauptmann tot Lange 
— steeds haar vertegenwoordiger» 
gehad heeft. Nochtans verschilt h ^ 
werk van Stehr essentieel met da^ 
van een Silezisch heimatschrijvet 
als Paul Keiler : zijn werk beweegt 
zich op de grenzen van Heimatdich-
ting, maatschappelijke kritiek en 
naturalisme, zonder in een dezer ka-
tegorieën ondergebracht te kunnen 
worden. 

Hermann Stehr stierf in 1940, en 
beleefde zodoende niet meer het t ra 
gische lot van zijn Silezische hei
mat en haar annexatie door de Po
len. 

Het Amerikaanse tijdschrift « Li
terary Review » gaf een speciaal 
nummer uit gewijd aan de Zuid-Ne
derlandse literatuur. Wat er van de 
moderne Vlaamse letterkunde in ge
presenteerd wordt, behoort hoofdza-< 
keiijk tot de stal van het NVT. Mar-
nix Gij sen schreef een inleidend 
overzicht onzer huidige literatuur 

Een dergelijke uitgave kan van 
belang zijn om onze literatuur be
kend te maken in de Verenigde Sta
ten, waar er tot op heden nog weinig 
belangstelling bleek voor te bestaan. 
Dit verschijnsel geldt trouwens nie^ 
alleen voor de Nederlandse litera
tuur : zelfs « grote » literaturen als 
de Duitse bv. kunnen maar moeilijk 
het lezend publiek in Amerika ver-* 
overen. 

Het spijtige is echter de eenzijdige 
keuze die gedaan werd. en dan nog 
door diegenen die aan Hermanowskl 
(die dan toch een respektabel aan
tal « vrijzimige » auteurs vertaal
de) vaak zo scherp en bitter een be-
paa de partijdigheid verwijten, en dia 
— nietwaar Kuypers? — steeds 
de mond vol hebben over het gevaar 
voor een levensbeschouwelijke mino-
rizatie in Vlaanderen. 
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t< De Rernin Novaruin » over 
iiieuwe dingen, schreef Leo XII I 
irele jaren geleden. Over Rerum 
Novarum dat een even eerbied
waardige instelling is geworden 
als de eerste mei schreven de 
meeste kranten deze week. 

Veel was er stereotiep naarge
lang we met regeringsbladen of 
•ppositiepers te doen hadden. Was 
er geen u gi-oot » politiek nieuws 
deze week. 

De barsten in de oude struktu-
»en worden steeds duidflijker. De 
Ibreuk van het Luikse ACW met 
ie CVP bleef talrijke kommenta-
ren uitlokken. 

Wordt de Vlaamse falanks die 
tegen deze vermolmde gevels aan
stormt een breed eendrachtig 
Vlaams Front vragen zich nog en
kele bladen af. 

DE GAZET 
• Een prijzenswaardig initiatief 

Verd genomen door de vooruitstre
vende regering LefèvJ'e. Al'e grond 
in Vlaanderen in handen var. 
franstallgen werd tdt staatsbezit 
verklaard. Woordvoerders van de 
Vlaamse CVP en BSP verk'aar-
flen over deze ophefmakende 
maatregel het volgende. 

« Voor ons is het wesr m bezit 
nemen van deze gronden een 
kwestie van leven of van dood. 
Uit ekonomiscli oogpunt zal al on-
Ee inspanning, zonder de herwin
ning van deze gronden, tot mis
lukking gedoemd zijn. Het is me-
öe een kwestie van leven of van 
dood, omdat de Franse kolonisten 
Bteeds een bedreiging voor onze 
eoevereiniteit geweest zijn. » 

Dit knipsel komt inderdaad u ' t 
üe Gazet van Antwerpen maar 
he t is een verklaring van presi
dent Bourgiba over de maatregel 
van het Tunesische parlement 
waarbij alleen Tunesiërs gronden 
mogen bezitten in Tunesië. 

Zo ver zijn de Vlaams-Braban
ders nog niet. Die hebben « taal
wetten » slechts, en die hebben 
een eigenschap » braaf zijn »• 

P L O E G E N KRUIS 

Wij brengen graag hulde aan 
de scherpe taal die we vonden in 
het blad van de BJB in een ont
leding over het probleem Brussel 
na de jongste taalwetten. Het 
blad onderlijnt scherp de sociale 
Inslag van de verfransing rond 
Brussel." 

« Maar wanneer Ie toevallig 
met een wagen ooit omheen de 
Brusselse agglomeratie rijden 
mocht, zul je merken dat deze op 
een natuurlijke wijze afgescheiden 
is van het resterende deel van 
Vlaams-Brabant. Tussen de 
Vlaamse gemeenten en de rand 
van de hoofdstad ligt een ruime 
onbebouv/de strook, een ongewilde 
maar uitstekende beschermings
gordel om het Vlaamse land te 
behoeden ,voor de verfransende 
Bru?selse « uitslag ». 

Het is dan ook voor de liand lig
gend dat de po'itiekers zouden be
slist hebben in volgende zin : «Wij 
nemen aan dat deze strook de 
grens is van Brussel en gaan van 
nu af aan ruimtelijk denken; in 
deze zone mag enkel gebouwd wor
den door Vlamingen. De Fransta
llgen moeten dan maar in de zui
delijke richting achter Brussel. 
Doch niets daarvan. De heren po
litici lieten de Brusselse vangarm 
tot over deze zone uitslaan en 
voegden zes Vlaamse gemeenten 
aan de agglomeratie toe. Zes ge
meenten tevens die vo'ledig aan
gesloten zijn op het Vlaamse land. 
En nu weet je best dat het socio
logisch verschijnsel van de ver
fransing niet door wetten inge
dijkt en vastgelegd wordt. Zolang 
een Franstalige in het Brusselse 
klimaat, sociaal gezien, meer 
waard is dan een Vlaming, t rekt 
deze laatste nog altijd aan het 
kortste eind en moet hi j . ofschoon 
in de meerderheid, zich aanpassen 
aan de Franstalige minderheid. » 

Het blad e indg t met te zeggen 
dat door de nieuwe taalwetten de 
verfi-ansinff is opengegooid in de 
richting Mechelen en Leuven. 

Li LIBRE mum 
Ziet (of hoopt?) een sterke stij

ging voor de liberalen Een renou-
veau van het liberalisme langs de 
PVV zou inderdaad de id°alen 
van verfransing en verbourgeoise-
ring van het L'bre B-lgique stevig 
in de hand werken. De L'bre 
maakt al verkiez'.ngs- en reger ngs-
pronostiekjes. 

« Veronderstellen we dat in de 
kamer de PVV haar effektieven 
verdubbelt — dat is het maximum 
dat zij kan verhopen — en dat de 
CVP 15 tot 20 zetels verliest, wat 
veel zou zijn (ze verloor er reeds 
8 bij de laaste verkiezingen). Dat 
zou In afgeronde cijfers kunnen 
geven — zonder rekening te hou
den met een eventuele zetelaan-
passing — een Kamer samenge
steld uit 75 socialisten, 75 tot 80 
CVP-ers, 35 tot 40 libera en, 10 
tot 12 Volksunie en 10 kommunis-
ten. Welke regering zou er uit 
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zulke verkiezingen kunnen voort
komen? » 

De Libre opteert na.tuurlijk voor 
een regering CVP-liberaal. 

Konservatief en franskiljon. 

s t a a t stil bij de barsten die 
zich vooral in Luik in de unitaire 
partijkaders beginnen te verto
nen, dit vooral in verband met de 
scheuring in de CVP te Luik. Van 
Alkmaar begint de viktorie zeggen 
onze noorderburen over de op
stand tegen Spanje. Van Luik be
gint onze viktorie zeggen meer en 
meer de Waalse federalisten. 

« De laatste dagen dreigt de 
verdeeldheid in de Luikse CVP-
rangen nog te verergeren. Het 
ACW is er in opstand gekomen 
tegen de partijleiding waar in 
naa r zijn oordeel de konservatie-
ve kliek al te zeer de plak zwaait. 
De MOC — Waalse ACW — zou 
besloten hebben aan te sturen op 
de indiening door enkele kristen-
demokraten van een afzonderlijke 
lijst bij de komende gemeente
raadsverkiezingen. Dit voorbeeld 
kan daarentioven aanstekelijk wer
ken op andere gewesten o m . Ver-
viers, Hoei en Charleroi waar er 
eveneens sedert geruime tijd wrij
vingen zijn tussen de kristen-de-
mokraten en de plaatselijke CVP-
besturen. Het heet dat deze rebel
lie wordt gesteund door de kriste-
lijke pro-federalistische « Renova
tion Wallonne » die veel invloed 
heeft in MOC-krlngen en met de 
Waalse Volksbeweging (MPW) 
sympatiseert. Sommigen zijn 
zelfs van oordeel dat deze dissi
dentie (s) op gemeentelijk plan wel 
eens zouden kunnen overslaan 
naar het (Waals) nationaal vlak 
wat bij de parlementsverkiezingen, 
die een zestal maanden na de ge
meenteraadsverkiezingen volgen, 
voor de onlangs opgerichte Waals-
nationalistische en travaillistische 
part i j « Le Pront Wailon » ruime 
perspektieven zou openen. » 

DE WEEKBODE 
Weekblad uit Roes-'lare voegde 

bij kommentaren over de Luikse 
gebeurtenissen ook beschouwingen 
over de toestand in West-Vlaande-
ren. Zou men daar dan toch ook 
weer levensblijken gaan geven? In 
1956 hebben ze daar met het Ro-
denbachjaar gezongen r> Vo'gt de 
herrijzende Rodenbach n. 

Uit de Babylonisphe verwarring 
van nu, zal misschien het licht 
komen. 

« Dat wij zo uitvoerig op deze 
politieke rel te Luik ingaan, vindt 
een verklaring in het feit dat Luik 
geen alleenstaand geval is. 

De CVP heeft reden te over om 
de situatie te Luik als zeer ernstig 
te beschouwen. Heeft men de laat
ste tijd niet tot vervelens toe her
haald dat de CVP een ontmoe
tingsplaats is voor alle sociale 
groepen? 

Dit blijkt dus veeleer een 
wensdroom te zijn. immers ook in 
West-Vlaanderen is een dudelijk 
gevoel van onbehagen in OVP-
krlngen te bespeuren De oorzaak 
is niet steeds dezelfde. 

Opmerkelijk is evenwel dat in 
enkele gemeenten de CVP-verte-
genwoordigers van middenstand 
en boeren zich bedreigd voelen 
door de syndikale vleugel, die door 

machtshonger. gedreven het laken 
geheel naa r zijn kan t wil halen. 

Een part i j die daar zeker ge
bruik kan van maken, is de Volks
unie. Dit kan echter voor de VU 
echter geen reden zijn om alleen 
m a a r op deze ontevreüenen te re 
kenen. De VU heeft immers he t 
plan in enkele grote gemeenten 
een eigen lijst voor te dragen. Het 
zou ons verwonderen indien zij de
ze kans niet greep om met een 
werkelijk positief Vlaams gemeen
teprogramma voor de dag te ko
men. » 

BURGER 
WELZIJN 

Keert terug naa r het <c feno
meen » Volksunie in verband met 
de naderende gemeente- en parle
mentsverkiezingen. 

« Men kan niet het zelfde zeg
gen van de par tner in de regering, 
de CVP, die vandaag rekening 
moet houden met een aanzienlijke 
afval van kiezers in Vlaanderen, 

hetzij a a n de PVV hetzij aan wat 
zich meer en meer als een Vlaams 
Pront aftekent. Als men bij vb. 
verneemt dat een gezaghebbend 
m a n als ds. Coppieters die In de 
uitbreiding van de Vlaamse Volks
beweging zulk een grote rol heeft 
gespeeld, er ernstig aan denkt, zijn 
kandidatuur te stellen op een ver
ruimde Vlaamse lijst, dan weet 
men hoe laat he t is. Hij s t aa t 
daar in niet alleen, men noemt nog 
andere namen van gezaghebbende 
Vlaamse leiders, die tot nog toe 
niets met de Volksunie te maken 
hadden. De VU is overigens be
reid, haa r n a a m als deelneemster 
a a n de verkiezingen prijs te geven 
en mede met anderen, nlet-VU-
mensen, de lijsten van het Vlaams 
Pront samen te stellen en de voor
aans taanden voornoemd op ver
kiesbare plaatsen te la ten funge
ren. Ze geeft daarom haar zelf
standigheid niet prijs, doch zou 
haa r reeds getrainde part i jmachi
n e beschikbaar stellen voor de 
klesstrijd. De Vlaamse Lijsten zul
len trouwens over geen andera 
machine ktmnen beschikken. » 

Walter Luyten. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
11.00 : Pontificale Pinkstermis — 
15.00 : Voor boer en tuinder : land
en tulnbouwmagazlne — 15.30 : 
Zwemsport : Finale van de zwem-
competities voor de 3eugd gehouden 
te St.-Niklaas — 16.40 : De Tijds
capsule, 14e episode — 17.05 : Klein, 
klem, kleutertje, het programma 
voor de jongste kijkers — 19.00 : 
Spreek... en 3e wens wordt vervuld, 
avonturenfilm voor de jeugd van 
John Durst ' met Anthony Rich
mond, Rosalmd Gourgey en John 
Plke. (Enselse versie met Neder
landse onderschriften) — 19.55 : 
Sportuitslagen — 20.00 : TV-nleuws 
— 20.20 : Theater Domino. Optre
den van de Franse chansonnler-
showmaii Marcel Amont — 21.25 : 
Sportweekend : sportaktuallteiten 
in woord en beeld — 21.55 : Alvo-
rada : filmreportage over het oude 
en het nieuwe Brazilië — 23.15 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

MAANDAG 
15.00 : Atletiek : Rechtstreekse re
portage van de « British Games », 
gehouden m het White Citystadion 
te Londen — 16 30 : Ruitersport ; 
Rechtstreekse reportage van de jum
ping gehouden te Wiesbaden — 
18.30 : Kalle en de diamantsmokke
laars : avonturenfilm voor de jeugd 
(Duitse versie met tweetalige onder
schriften) — 19.50 : De Weerman 
— 19.55 : Sport in ' t kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : 't Is maar een 
woord, quizprogramma o.l.v. Paul 
Van de Velde — 20.55 : Panorama 
— 21.40 : Jazzprisma : Optreden 
van de Amerikaanse jazzaccordeo-
nist Matthews met zang door Genie 
Pace — 22.15 : Zoeklicht op de kul-
turele aktualitelt — 22.30 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

DINSDAG 
14.05 tot 15.15 : Schooltelevisie : 
— De getij denzone - Aardrijkskunde : 
De hoeve (herh.) — 19.00 : Gast-
programma — 19.30 : Tekenfilms 
voor jong en oud : De Flintstones, 
toekomstverhalen uit het steentijd-
perk. 30e afl. : Wilma bij de tele
visie — 19.55 : Sport m 't kort — 
20.00 : TV-nieuws — 20.20 : De kat 
op de koord : De modelkeuken — 
20.50 : Concert door het Symfonie
orkest van de Italiaanse televte te 
Rome o.l.v. Armando la Rosa Parodi 
— 21.30 : Festival : een selektie van 
bekroonde korte films — 22.15 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

WOENSDAG 
17.00 : Televisum — 19.00 : Tele-
taalles : Nederlands — 19.15 : 
Openbaar kunstbezit : « De plaat-
drukker » van Henri De Braekeleer 
(1840-1888) —• 19.25 : Mozaïek : 
Magazine over de vrijetijdsbesteding 

— 19.50 : De Weerman — 19.55 f 
Sport in ' t kort — 20.00 : TV-
nieuws — 20.20 • Jan en Alleman : 
een programma van en met Jan 
Blaaser waaraan o a. wordt meege
werkt door Tony Huurdeman — 
20.45 : Penelope : de uitzending 
voor de vrouw — 21.15 : Filmtri-
bune : Eerste voorstelling in ons 
land van de Poolse film < Wilde 
paarden » (Tarpany) van K. Kutz. 
(Oorspronkelijke versie met tweeta;-
lige onderschriften - voor volwasse
nen) — 22.45 : Tweede nieuwsuiti-
zending. 

DONDERDAG 
19.00 : Teletaalles : Engels — 19.30 ï 
Arena : ons veertiendaags sportma-
gazine — 19.55 : Sport in 't kort — 
20.00 : TV-nieuws — 20.20 : The 
Golden Gate Quartet zingt negro-
spirituals. Realisatie : Lode Hen-
drickx — 20.55 : Film en Weten
schap. - De draak van Komodo. - De 
aardwesp — 21.30 ; Première : een 
programma met filmnieuws en frag
menten uit nieuwe films — 22.15 : 
Medium — 22.25 : Tweede nieuws
uitzending. 

VRIJDAG 
14.05 : Schooltelevisie : - Aardrijks
kunde : De hoeve - Biologie : De 
geti.idenzone (herh.; — 19.00 : Da 
jonge Jacobieten : Terug naar net 
verleden, le atl. van ons nieuw ver
volgverhaal voor de jeugd — 19.15 : 
De avonturen van Popeye, teken
film — 19.25 : Tienerklanken : een 
programma voor de jongeren — 
19.50 : De Weerman — 19.55 ; Sport 
in 't kort — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Des duivels prentenboek : 
blijspel door Ary den Hertog — 
21.45 : Tweede nieuwsuitzending — 
21.55 tot 22.40 . Susan Star : een 
filmreportage uit de Amerikaanse 
experimentele TV-reeks « The living 
camera » van Robert Drew, Richard 
Leacock en D.A. Pennebaker. 

ZATERDAG 
10.00 : Teletaalles : Nederlands —' 
10.15 : Israël : De woestijn — 
10.55 : Teletaalles : Engels — 17.00: 
Klem, klein, kleutertje — 17 20 : 
Tijd voor U : Magazine voor de 
jongeren — 17.45 : Schooltelevisie : 
Biologie : De getijdenzone — 
19.00 : Daffy Duck : een suite van 
tekenfilms — 19.25 : Dierenwereld : 
Trek van zalm en paling — 19.55 : 
Sport in 't kort — 20.00 : TV-
nieuws — 20.20 : De vader van de 
bruid : De verlovingsring TV-
feullleton — 20.45 : Pro en contra : 
'n ontspanningsprogramma — 21.35; 
Echo — 22.05 : Het 87e politiedis
trict : Ramon, TV-polltiefeuilleton 
(19e afl.) — 22.55 ; Tweede nieuws
uitzending. 

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 BOUDEWIJNIAAN, 323. TEL. 49.39.30 
ANTWERPEN, SCHUUERSHOFSTRAAT, 19. TEl. 32.92.18 
GENT, ONDERBERGEN, 43. TEL. (09) 25.19.23 
GENK, MOLENSTRAAT, 39. TEL. (011)544.42 

RIJKSTE GRONDENKEUS VOOR EEN
GEZINSWONINGEN EN HALVE VIL
LA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK 
EN HUN RANDGEMEENTEN 
VERKAVELINGEN TE : EDEGEM -
AAORTSEL - 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! 

N 

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

\ Deze bon behoorlijk ingevuld en ons ; 
: teruggestuurd geert recht op gratis: 
: iaarabonnement. 

: Naam : ._ — . _ — _ — _ - . _ . — ; 

: Adres: . i 

j Handtekening : _ - « » _ _ « _ _ _ - . ; 

HUI 
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BEWEGINGSLEYEN 
KADERDAG MECHELEN 

Alle k a d e r l e d e n van h e t a r r . Mechelen w o r d e n d r i n g e n d 
u i tgenodigd op de K a d e r d a g van 23 mei t e 14 u u r 30 in de Boven
zaal van he t Guldenhuis , Veemark t , Mechelen. 

N a de v e r w e l k o m i n g d o o r voorz i t t e r O. Rena rd , volgt een 
u i teenze t t ing d o o r een bevr iend gemeen te raads l id over de 
p r a k t i k a van d e gemeen teve rk iez ingen . ( E e n d o k u m e n t a t i e m a p 
w o r d t bezo rgd ) . 

— Vragen k u n n e n gesteld w o r d e n , ook bij de p r o p a g a n d a w e r -
k i n g - u i t eenze t t ing door I r . R e n a r d . 

— Overz ich t van de w e r k i n g van de a fde l ingen in he t voorbi je 
half jaar o n d e r le id ing van a r r . sekre t . W a l t e r Luy ten . 

— P r o s p e k t i e en s l o t w o o r d d o o r W i m Jo r i s s en , a lgemeen 
s e k r e t a r i s . 

I e d e r e e n moet a a n w e z i g zijn. 

ANTWERPEN 

BERCHEM 
Verleden zondag kolporteerden 

wij met ons weekblad « De Volks
unie » In onze gemeente. 

Dat wl] een zeer gunstige ver
kiezingsuitslag zullen behalen be
wees de verkoop. Op 2 uren werd 
een gemiddelde van 30 nummers 
per man verkocht. 

Onze volgende kolportage heeft 
plaats op zondag 24 mei, da t in 
het vooruitzicht van de betoging 
te Overijse. de week daarop. 

Wij hopen nog meer leden op 
onze kolportage te mogen begroe
ten. 
BONHEIDEN 

Te Bonheiden werd in aanwezig
heid van arr. sekretaris Walter 
Luyten overgegaan tot de oprich
ting van een werkerroep waarui t 
naa r wij hopen, de eerstvolgende 
weken een afdeling zal groeien. 

DUFFEL 
Ter gelegenheid van de viering 

van de burgemeester op 9 en 10 
mei werd te Duffel door de V.U. 
een strooibrlefje In alle bussen 
gestoken met de volgende tekst : 
« Vier mee hun afscheid op 9 en 
10 mei. Na 25 jaar dienst neemt 
ons dierbaar kollege van burge
meester en schepenen afscheid van 
Duffel. Het dankbare Duffel tas t 
daarvoor nog eens diep in de ge
meentekas. Op 11 oktober, bil de 
nieuwe gemeenteraadsverkiezin
gen, zorgen we er dan voor dat ze 
hun welverdiende rust krijgen. 
Daarom verheugen wij ons en vie
ren mee ». 

Naar verluidt zou de burgemees
ter niet tevreden geweest zijn da t 
wIJ in die geest meegevierd heb-
t>en. 

MECHELEN (ARB.) 
Ter gelegenheid van 1 mei wer

den tienduizenden strooibrlefles 
verspreid te Mechelen, Lier en 
Willebroek. 

ZANDHOVEN 
Kolportage. 

17 mei : Pulderbos. 
31 mei : 25oersel. 
7 1uni : Broechem. 
Steeds aan de kerk der te be

werken gemeente om 9 uur 15 
stipt. 
Naar Overijse. 

30 mei : ieder Vlaming die zich 
Vlaams-nationalist noemt zal deel 
nemen aan de betoging te Overij
se. Een autobus wordt ingelegd te 
Schilde en Halle-Kempen Deelne
mers van andere gemeenten wor
den thuis afgehaald op verzoek. 

BRABANT 

AARSCHOT 
Onze werftocht is een van de 

beste geweest van dit seizoen Met 
acht man werden meer dan twee
honderd nummers verkocht. Een 
pluim voor onze ploeg. 

LIMBURG 

BERINGEN 
Eindelijk is deze afdeling dan 

ook in actie gekomen en tijdens 
de voorbije week werden een reeks 
l idmaatschapskaarten hernieuwd. 
We hopen dat dit maar eep be
gin was en dat de overige leden 
spoedig zullen bezocht worden. 

BREE-FLI .3 
De Kanto nale Secretaris J aak 

Kneve.^ amen met Gustaaf Be-
gas hebben een avond besteed aan 

huisbezoeken in de gemeente Klei

n e Brogel, met het resultaat da t 
zij enkele nieuwe abonnementen 
konden noteren. 

KERMT 
Afdeling Kermt bezorgde ons 

door bemiddeling van t iaar ijve
rige secretaris F r a n s Werckx 
weer nieuwe alxinnementen. De 
afdeling groeit goed aan . 

DILSEN 
I n he t r a am van de intense pro

paganda werden tijdens de voor
bije week een 300-tal Volksunie-
bladen uitgedeeld in deze gemeen
te door de propagandaploeg van 
Maaseik. 

HALEN 
De vergadering van de werk

groep Halen werd haas t voltallig 
bijgewoond. 

De plaatselijke secretaris opende 
de bijeenkomst met een overzicht 
van de bereikte resultaten en li^t 
daarna de prov. secretaris Clem 
Ctolemont aan het woord. 

Vervolgens werd een bespreking 
gewijd a a n leden- en abonnemen
tenwerving alsmede aan de deel
name aan de Volksunieweek ein
de mei. Afdeling Halen beloofde 
een sterke afvaardiging voor de 
autokaravaan die doorheen de pro
vincie zal ri jden op 31 mei a.s. 

MAASEIK 
Afdeling Maaseik vergaderde In 

aanwezigheid van de provinc. 
voorzitter Joris Degraeve. De op
komst van de kaderleden was zeer 
goed en er werden zeer vruchtbare 
besprekingen gehouden over de 
plaatselijke activiteiten. 

Het ligt voor de hand dat eerst
daags weer een nieuwe afdeling zal 
gevormd worden en dit te Neeroe-
teren. 

Ook werden weer nieuwe leden 
en abonnementen aangeworven. 

HASSELT 

De provinciale bestuursvergade
r ing die verleden week gehouden 
werd, werd voorgezeten door de 
rars Joris Degraeve. Alvorens tot 
de agenda over te gaan deed hi j 
een oproep tot meer intense wer
king in de afdelingen. 

De aanwezige bestuursleden 
ontvingen vervolgens een studie 
over de huidige s tand van de pax-
tij in de provincie, die opgemaakt 
werd door de prov. secretaris en 
gekommentarieerd door arrondis-
sementsecretarls Giistaaf Begas. 
Dit nut t ig cijfermateriaal geeft 
een klaar inzicht in de activitei
ten van de afdelingen. Zo vema/-
men we dat afdelingen als Halen, 
Hasselt, Maaseik, Herderen en 
Millen een z e » goed figuur slaan, 
terwijl Beringen en St. Truiden 
st i laan op de atótitergrond zijn ge
raakt . 

Vervolgens- werd een uitvoerige 
bespreking gewijd aan de Volks
unieweek die gehouden wordt te
gen einde mei. 

Als laatste punt werd he t hou
den van een autokaravaan door
heen l i m b u r g op zondag 31 mêl 
goedgekeurd. Reeds van nu af 
wordt ledereen opgeroepen deze 
da tum vrij te houden om beslist 
mee te doen a a n dit initiatief. 

NEEBOETEBEN 
Vlaams nationale soldatenactle. 

De afdeling Neeroeteren brengt 
ook hasir steentje bij In he t on
derhouden van de kontakten met 
h a a r soldaten. 

Zo waxlen reeds 50 kontaktbr ie . 
ven gestuurd en de soldaten s te l . 
len dit gebaar aeer op prija. 

Propaganda, 
Er worden regelmatig VU-bladen 

verspreid en s teunkaar ten v » . 
kooht. Binnenkort zal een defini
tieve afdeling gesticht worden. Ja 
afwachting van deze stichtingsver. 
gadering delen we mede da t he* 
secretariaat gevestigd is op adres? 
Ophovenstraat 6, Neeroeteren. 

Alle simpathisanten en kadep-
leden kimnen daar de nodige kon
takten opnemen. AEe suggestie» 
zijn welkom. 

OOST-VLAANDEREN 

EBEMBODEGEM - CENTRUM 9 
TEBJODEN 

Het was voor ongeveer 70-80 aan
wezigen dat E.P. Brauns het woord 
n a m op vrijdag 8 mei 11. in her
berg « Tijl Uilenspiegel ». Deas 
avond was ingericht door het VI, 
Aktiekomitee In de W B - a f d , 
Erembodegem Centnun. Tijdena 
twee volle uren wist de gekende 
redenaar zijn publiek te boeien 
met zijn uiteenzetting over d» 
« VI. en sociale beweging ondefl 
bijbelse belichting ». 

Een zeer geslaagde avond en v » 
len spraken met mekaar af om deN 
ze gevierde spreker terug te g a a a 
beluisteren op 23 Juni te AaIsK 
CPriester Daensherdenking) en op 
12 juli te Kerksken (11 julivle» 
r ing) . 

Aan alle Vlamingen die zo flinK 
waren opgekomen hartelijk d a n k l 

NAAR ANTWERPEN OP 24 MEI 
Ook dit j aa r w o r d t op de v o o r m i d d a g van he t Zangfeest , zondag 

24 mei , te 10 u u r 30 een g ro te vo lksve rgade r ing van d e V.U. gehou
den . Deze meet ing , d ie in he t t eken s taa t van de g r o n d w e t s h e r z i e 
n i n g en de pa r l emen t sve rk i ez ingen , v i n d t p laa t s in d e zaal 
« Majestic », C a r n o t s t r a a t 90, A n t w e r p e n . H ie r s p r e k e n D r s W i m 
Jo r i s sen en Mr van d e r Eis t . H i e r o n d e r pub l i ce ren w i j de lijst van 
bussen en a u t o k a r a v a n e n die ingelegd w e r d e n . Wi j ve rzoeken onze 
p r o p a g a n d i s t e n en s impa t i zan t en - d ie h u n toezegging voor deel
n e m i n g aan vo lksve rgade r ing en Zangfees t nog nie t l ie ten g e w o r d e n 
- onmidde l l i jk de nodige sch ikk ingen te t reffen o p d a t 24 mei zou 
u i tg roe ien to t een on tp loo i ing van Vlaams Na t iona l e mach t . 

LEUVEN 
Vertrek te Leuven aan he t Ge

rechtshof te 9 uur. Inschrijvingen 
lokaal Cristal. 50 F. Doe he t on
middellijk I 

BRUGGE 

Reisbiljetten voor de busreis 
naa r volksvergadermg en zang
feest te Antwerpen zijn te bevra
gen op het A.N.Z.-sekretariaat, van 
Eyckplein 10, Brugge, m de geken
de Vlaamse lokalen en bij G. van 
In, Predlkherenrei 20, Brugge. 
Prijs per plaats : 75 P Men ver
trekt uit Brugge op 't Zand te 8 
uur . 
DENDERLEEUW 

Noodgedwongen moeten we dit 
Jaar de verplaatsing n a a r Ant
werpen met partlkuUere wagens 
doen. 

Alle bussen uit de onmiddellijke 
omgeving zijn besproken. 

Wie nog een plaatsje vrij heeft 
In zijn wagen vragen we vriende
lijk om te 9 uur aan het Vlaams 
huis te zijn. 

Voor nadere inlichtingen, r icht 
U steeds tot de bestuursleden of 
tot de lokaalhouder Jerom Du-
four, telefoon n r 66.653. 

DENDERLEEUW 

Op zondag 24 mei trekken we er 
voor een ganse dag op uit. I n de 
voormiddag gaan we de grote mee
t ing bijwonen te Antwerpen. Voor 
de eerste maai verschijnt die dag 
onze afdelingsviag In het open
baar, s Namiddags zetten we 
ogen, oren en Keel open op ons 
Vlaams Nationaal Zangfeest. In
lichtingen hieromtrent in het lo
kaal en bij de bestuursleden. 

DIKSMUIDE 
Men kan van nu af inschrijven 

voor de autobus naar het Vlaams 
Nationaal Zangfeest te Antwerpen. 
Prijs 100 F. 

Inschrijven Vlaams Huis Diks-
mulde, 

EREMBODEGEM - CENTRUM • 
XERJOUEN 

We roepen al onze leden op, deel 
te nemen aan de vergadermg V.U. 
's morgens en het zangfeest. 

Schikkingen : per autobus (Ter* 
Jodeni 60 P ; met eigen wagen 
(karavaan) . 

Inlichtingen en Inschrijvingen 
bij de bestuursleden en lokaai 
« Blauwvoet » Terjoden. 
ERPS-KWERPS - KORTENBERG 

Een autobus wordt Ingelegd naar 
he t Vlaams Nationaal Zangfeest 
te Antwerpen. Prijs 50 P. 

Inschrijvingen bij « De Blau
we ». Kapelstr. 59, Kortenberg. 

Parijs J an , Leuvenbaan 199, 
Kortenberg. 

De Koninck G., De Merodestr. 
15, Everberg. 

<31aes J an , Engerstr. 147, Erps-
Kwerps. 

Vinex J., sg. op Mechelen 67, 
Erps-Kwerps. 

GENT 

Voor deelname aan de V.U.-
volksvergadering en het Zangfeest 
op zondag 24 mei, wordt een au
tobus ingelegd. Inschrijvingen in 
het lokaal « Rubenshof », ofwel 
bij K. Van Damme, J a n Verhae-
genwijk 36 te Merelbeke. Het ver-
trekuur is vastgesteld te 9 uur 
stipt aan he t « Rubenshof ». Deel-
nemingsprijs : 50 P . 

ICHTEGEM - EERNEGEM -
KORTEMARK 

Wie naar de grote Volksimiever-
gadering en het Vlaams Nationaal 
Zangfeest op zondag 24 mei te 
Antwerpen, met een speciale bus 
wil mede reizen, k a n inschrijven 
bij : 

Maurits Sabbe, Moerdijkstr. 20, 
lohtegem. 

Hugo Martens, Dorpstr. 92, Ich-
tegem. 

Maurits de Keyser, Engelstr. 10, 
Ichtegem. 

CJyriel Derynck, Stationstr. 20, 
Ichtegem. 

Eik Schillemans, Westkerkestr. 
62, Eernegem. 

Wilfried Decaesstecker, Lichter-
veldestr. 3, Kortemark. 

Alberik Staelens, Nieuwe Staats-
baan 24, Kortemark. 

KOKSIJDE-ST. IDESBALD 
Het Destuui vraagt aan a] de 

slmpatisanten de 24ste mei te 
willen vrlihouden om met te rei
zen naEir net Vlaams Nationaal 
Zangfeest. Inschrijvingen VOOT de 
aurocarrels bil J. Deman. Noord-
duin 15 en bij R. Catrljsse, Zee-
pannelaan 9. 

KONTICH 

Afd. Kontich doet een op(roep 
aan alle leden en simpatisanten 
om massaal deel te nemen a a n 
volgende aktivitelten : 

Zondag 24 mei, voormiddag van 
het zangfeest, massale voïksver-
gadering in zaal Majestic, Carnot
s traat . Leden en simpatisanten die 
wensen mede te gaan verzamelen 
In de zaal Alcazar. Mecbelseseen-
weg 22 om 10 uur stipt. 

'8 Namiddags Vlaams - Natio
naa l Zangfeest in het AntweriM 
sportpaleis; begin te 14 uur 30. Ie
der gaa t naa r goeddunken. 

LANAKEN - MECHELEN a-m. 

Wie wenst deel te nemen aan 
het Zangfeest te Antwerpen kan 
alle nutt ige inlichtingen tilerover 
Inwinnen bij Giistaaf Begas. Sta
tionsstraat 74 Lanaken. 

Gelieve ü evenwel aan te geven 
voor maandag 18 mei. 

LEUVEN 

Vanuit Leuven worden bussen 
ingelegd n a a r tiet Nationaal 
Zangfeest te Antwerpen op 24 mei 
e.k. De bussen vertrekken te 9 uur 
en 13 uur. Prijs 50 P. 

Inschrijvmgsadressen J 
Huize Erasmus, Vaar ts t raat 7, 

Leuven. 
Oi s t a l , Pari jsstraat 12, Leuven. 
Pallieter, Oude Markt 7, Leu

ven. 
Cïoossens Paul, St. Hubertus-

laan 3, Heverlee. 
Huybreghs Karel, P . Perquilaan 

17, Heverlee. 
Stuyven Roger, Brulneveld 3, 

Kessel-Lo. 
De bussen van 9 uirr vetrekken 

op de Oude Markt ; die van 13 
uur aan Huize Erasmus. 

MEBKSEM 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft 
onze penningmeester er voor ge
zorgd da t onze leden en simpati
santen kaarten op voorhand kun
nen bekomen voor het Zangfeest, 
in ons lokaal Tyl, Bredabaan 298. 
Genummerde plaatsen 100 P en 
50 P, zitplaatsen 30 F. Gaanderij 
20 P. Wij dringen er op aan niet 
te wachten tot de laatste dagen. 

NEEROETEREN 

Vriendenband Neeroeteren deelt 
ons mede dat zij twee autobussen 
Ingelegd hebben voor he t a.s. 
Zangfeesf op 24 . mei te Antwer
pen, De deelname moet een suc
ces worden en geen moeite werd 
gespaard om het de deelnemers zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. 

Vertrek s morgens aan de 
« kiosken » en aan de s tip » om 
8 uur 15. 

De eerste bus vertrekt terug uit 
Antwerpen 1 uur n » beëindiging 
van het Zangfeest, terwijl de an
dere gelegenheid biedt tot ont
spanning in Antwerpen tot onge

veer 9 uur 1 avonds. Dit om a > 
veel mogelijk tegemoet te komen 
a a n de wensen van de jongereil. 

Kr wordt gevraagd zich zonder 
uitstel te laten mschrijven en dtt 
uiterlijk voor dinsdag 19 mei '« 
avonds bij A. Cuppens, Ophoven. 
s t raa t 6 Neeroeteren. Deelneming», 
prijs : 85 P (voorwaardelijk). 

En nu propaganda bij vriendeQ 
en kennissen. 

OOSTENDE 

Ook de kuststreek eal idch doeH 
gelden. Het Algemeen Nederlandfc 
Zangverbond kern Oostende legt 
op deze datum eea bus naar Ant
werpen in. 

Inschrijvingen worden van h > 
den en uiterlijk tot 16 mei e.lc 
aanvaard bij : 

Kunsthandel Debusschere, Cbrls . 
t tnast raat 103. 

Kimsthandel Artes, Alfons Ple-
t ^ s l a a n 28. 

Sekrearlaat VAB - VTB Hoek 
Witte Nonnenstraat en Kerkstraat . 

Vertrek te 8 uur aan het Klein 
Parij». 

Prijs der reiskosten 85 P . 
Terug rond 22 uur. 
Alle Vlamingen uit Oostende 

daarheen I 

VEUBNE 

De Jong Vlaamse studenten-
gemeenschap heeft oesloten — in
dien zij genoeg jongeren vmdft 
— om samen en alleen met jonge
ren (tussen 16 en 25 j . ) naar Ant
werpen te reizen voor het Vlaams 
Nationaal Zangfeest. 

Daarvoor is er echter bulp nodig 
van al onze leden. 

Inschrijvingen bij : 
Roger CJatrysse, Zeepannelaan 

9, Koksljde. 
J a n De CTreus, De Pannelaan 

94, Adüikerke. 
Alex Duyck, Noordburgstr. 41, 

Veurne, 

ZANDHOVEN 
24 mei : in de voormiddag naa r 

3e volksvergadering van V.D.: Oar-
notstr. 90. Namiddag : Zangfeest. 

Inschrijven bij de bestuursleden. 

K A P I T A L E N 

üw gelei blijft , 
dagelijks besctükbaai 
• 
OPBRENGST 6% 

Om bet even welke som. 

Schr. kan. bU onder MVJt 
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ANTWERPEN 

ANTWEBPEN-STAD 
l^flenvergadering met bestuurs-
verkiezin^. 

Donderdag 21 mei om 20 uur 30 
tn 't Vlaams Huis, «Peter Benoit», 
fïankrijlclei 8. 

AUeen leden toegelaten (lid-
«naatschapskaart meebrengen). 

Betaling van het lldmaatechaps-
geld vocrr 1964 kan voor de verga-
dMing gebeuren. 

BERLAAB 
Bestuurslid Gustaaf Soons, so-

d a a l assistent, Llerse steenweg 
133, is graag bereid onze leden en 
sjmpatlsanten voort te helpen bij 
tiet regelen van pensioenkwesties, 
belastingen, wet « De Taye », ge-
Ibis- en wezenvergoedingen enz. 
JUefst op aföpraak; tel. 706212. 

BORGERHOUT 
Leden van de Volksunie die hun 

belastingsaangifte nog niet hebben 
Ingevuld en er last mee hebben, 
kiuimen dit laten doen door een 
bevoegd persoon, alle dlns- en don
derdagen vanaf 19 uur ten huize 
van gemeenteraadslid Juul Dillen, 
Buurtspoorw^lei 87, Borgerhout. 

Zij dienen mee te brengen : 
lioonfiche 1963, fiskale fiche 

Ï963, betaalde uelastlngsbrieven 
1963, betaalde brandverzekering 
voor meubelen en gebouwen, zie-
kenboekje. 

DECBNE 
Belangrijke ledenvergadering. 

Op maandag 25 mei 1964 om 20 

DORTMUNDER 

rlliierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper-Beleren-orkest 
Stemming plezier. 
Alle dagen 's middag en 
's avonds beste keuken, 
niet duur 
Vanaf s morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen scholen enz.„ 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles orima verzorgd 
en goedkoop. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude (Markt 22 Leuven 

Schoonste bierkeider 
van het land. 

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

uur 30 vindt een zeer belangrijke 
ledenvergadering plaats in het lo
kaal « Plaza », hoek GalUfortlel 
en De Monterijstraat te Deiirne 
(CX 

Wij trekken er de aandacht op 
van onze simpatisanten dat deze 
vergadering alleen toegankelijk is 
voor leden. 

Dagorde : 1. Opstellen van de 
lijst voor de gemeenteverkiezing. 

2. Bespreking van de kiesstrijd. 
3. Resultaten van de financiële 

mobilisatie. 
Gezien het gi'ote belang van de

ze vergadering doen wij een op
roep tot al onze leden om aanwe
zig te zijn. 

Personen die zich kandidaat 
wensen te stellen dienen dit schrif
telijk te doen voor 24 mei 1964 op 
het sekretariaat : Hilven - Gene
raal Slingeneyerlaan 117, Deurne 
(C). 

Financiële mobilisatie. 
Tijdens de maanden mei en ju

ni zullen we onze jaarUjkse finan
ciële mobilisatie houden. Wij doen 
een beroep op U allen. Geef ons 
de mogelijkheid een goede kies
strijd te voeren. De machtige 
kleurpartijen beschikken over zeer 
grote geldmiddelen (dagbladen, 
sindlkaten, ziekenkassen enz.). 
Wij hebben niets anders dan het 
idealisme van onze medewerkers 
en het geld dat ons door onze 
simpatisanten verschaft wordt. 

Geef onze medewerkers die 
avond na avond, volledig koste
loos, de meest ondankbare taken 
op zich nemen de middelen om 
hun taak tot een goed einde te 
brengen. 

Inret van de kiesstrijd. 
Onze afdeling heeft de kiesstrijd 

aangevat. Tijdens de maanden 
maar t en april werden 74 nieuwe 
abonnementen aangeworven. Er 
werden 20.000 pamfletten gebust. 
Er had een massale Colportage 
plaats met 4 mlcrowagens (19 
april 1964). Ongeveer de helft van 
Deurne werd bewerkt. 

Tijdens deze aktie werden er 
743 Waden verkocht. Rekening 
houdend met het groot aanta l 
abonnementen van onze afdeling 
Is dit resultaat schitterend t e noe-
mea . 

DESSEL 
Op 9 mei overschreed Dessel het 

minimum der 25 leden, zodat de 
kern officieel tot afdeling kon 
worden bevorderd. Tevens kon 
een voorlopig bestuur worden ge
vormd. Norbert Muylaert werd tot 
voorzitter gekozen. Hij zal worden 
bijgestaan door Jef Peeters. die de 
fimcties van sekretaris en propa^ 
gandaleider op zich neemt. 

Tijdens de afgelopen weken 
reeds werd Dessel met pamfletten 
en plakbrieven bewerkt. Bij het 
komende Lente-offensiel zal de 
jonge afdeling de mspannmgen 
nog opdrijven. Bovendien bestaan 
er met Moi-Donk. het Atoomcen-
t n mi en elders in de streek nauwe 
kontakten, die het beste doen ver
hopen. 

KONTICH 
Zaterdag 30 mei : van nu reeds 

doen we een oproep aan alle le
den "en simpatisanten om massaal 
deel te nemen aan de betoging te 
Overijse. 

Van nu af kunt U reeds inschrij
ven bij bestuurs- en kernleden. 

Richtlijnen volgen per omzend
brief. 

MECHELEN 
Alle voorbereidselen worden ge

troffen om de twee plaatselijke 
8 Hertoginnedallers » Spmoy en 
De Saeger reeds een deel van hun 
pluimen te doen verliezen bij de 
aans taande gemeenteverkiezingen. 

Nlftt ve rg :e ten . w e l d r a 

Dort rhierbrauhof Ifl 
te Brussel 

Huwelijk 
B e n t ü a l l e e n ? V e r l a n g t 
U s p o e d i g ve r l , t e z i j n ? 
S c h r n P o s t b u s 4 R o e s e l a -
r e . G r i n s c h r i j v i n g , g e 
h e i m h o u d i n g v e r z 

K o r r e s p o n d e n t i e K l u b 
S t u d e n t e n ( I n n e n ) w i l t ü 
In b r l e f k o n t . k o m e n m e t 
v r i e n d ( I n ) . S c h r . n . P o s t 
b u s 4 R o e s e l a r e , g r . o p n . 
In d e l i j s t e n . 

Enkele flinke kandidaten boden 
reeds hun diensten aan in het 
Vlaams-nationale front dat m ok
tober paraa t zal staan. Wie ver
langt zijn steun te verlenen aan 
onze gemeenteraadsverkiezings-
lijst kan zijn schriftelijke kandi
datuur 'indienen voor 15 mei bij 
sekretaris Herman Keldermans, 
Aambeeldstraat 24. Ook andere 
hulp IS zeer welkom 1 

MERKSEM 

Gemeenteverkiezingen. 
Wij danken diegenen die onze 

oproep om ons kiesfonds te stij
ven zo geredelijk hebben beant
woord. Diegenen die wij nog niet 
konden bereiken mogen een de
zer dagen onze propagandisten 
aan huis verwachten met een ge
nummerde steunlijst. Wij weten 
uit ondervinding dat ieder zijn 
plicht zal doen. En wij verwach
ten voornameUjk van diegenen 
die niet daadwerkelijk kunnen 
medehelpen dat zij voor ditmaal 
nog dieper dan gewoonlijk in de 
zak zullen tasten. Het is noodzar 
kelijk, dat m de komende zes jaar 
de Volksunie zeggenschap krijgt 
in de Vlaamse gemeenteraden. 

TURNHOUT 
De propagandisten uit ons ar

rondissement hebben hun werf-
programma werkelijk schitterend 
beëindigd en afgewerkt. Op slechts 
een paar onbelangrijke uitzonde
ringen na, kregen inderdaad alle 
gemeenten een ernstige beurt. 

De zuidelijke ploeg trok niet 
minder dan 25 zondagen de baan 
op, met een gemiddeld aanta l van 
negen wervers. De besten onder 
hen namen aan meer dan 20 van 
deze werftochten deel. In totaal 
wisten zij 2.756 nimamers te ver-
kopen. 

De noordelijke ploeg die 12 zon
dagen op de bres stond--en -over 
minder manschappen beschikte, 
wist toch nog 781 nummers te ver
kopen. 

Daarmee is het programma af
gewerkt. Wat niet wil zeggen dat 
er gerust wordt! Het Lente-offen
sief vraagt weldra een gezamen
lijke inzet van alle krachten. En 
andere akties en opdrachten zul
len volgen. 

Ook V kunt lid worden van de 
grootste brietwisselingscJub van 
België, alle leeft talen, veraam 
hobbte& Sebr Publ- Public re
lations Ardaen Pierre. Amster-
damstr 55. Oostende 

L I M B U R G 

GENK 

We vernemen dat, sinds de op
richting van een afdeling van de 
Vlaamse Ziekenkas te Genk, er 
reeds verschillende Inschrijvingen 
genoteerd werden. 

Inmiddels delen we nogmaals 
mede da t het secretariaat geves
tigd is bij Rene Wenmeekers, 
Grote s t raat 108 Genk. Open elke 
dag vanaf 16 uur. 

OOST-VL.AANDEREN 

AALST 

Geslaagde kolportage te Erpe : 
126 nrs verkocht. Een tweede 
ploeg heeft een wijk van Aalst be
zocht . 224 nrs aan de m a n ge
bracht. 

Zeer goede werftocht met 350 
verkochte nrs. 

Een overzicht van de" 12 laatste 
kolportages m het arrondissement 
verricht, geeft ons de schitterende 
verkoop van 3.060 nrs,, of een ge
middelde van 255 nrs per werf
tocht. 

Alle aandacht gaat nu naar de 
grote arrondissementele kolporta
ge te Denderleeuw op 31 mei, ter 
gelegenheid van de nationale V.XJ.-
week. 

GENX 

Onze kolpcH-tage te Zwijnaarde 
• n de Zwijnaardesteenweg is wo-
«lerom tot een succes uitgegroeid. 
Met 17 deelnemers slaagden ^rtj 
erin op 2 uur tijd 198 numineis 

aan de man te brengen. Inderdaad 
onze gedachte vindt i n g a i ^ in al
le middens, dit stimuleert ons tot 
doorgedreven en radikale verdere 
werking. 

Week van de Volksunie. 

I n het kader van de week van 
de Volksimle verwachten wij alle 
kolporteurs en simpatisanten op 
de grote kolportage die plaats 
vindt te Ledeberg en te Gent
brugge op 31.5.1964. Dit moet wer
kelijk tot een overgroot succes uit
groeien. Wij verzamelen zoals ge
woonlijk om 9 uur aan het Vlaams 
Huis Roeland. 

Tevens doen wij een warme op
roep tot alle autobezitters om deel 
te nemen aan de autokaravaan 
naar Eeklo en het Meetjesland op 
zondag 7.6.1964. Ook de kolpor
teurs worden verwacht vermits 
een grote kolportage Is gepland in 
de stad Eeklo. Verdere richtl i jnen 
volgen. 

WEST-VLA ANDEREN 

BRUGGE 

Bevlagging op 11 juli a-S. 

Naar het voorbeeld van he t be-
vlaggingskomitee St. Mlchiels 
wordt in gans het arr. Brugge een 
aktie gevoerd om de 11 jull-be-
vlagglng eindelijk eens te doen 
doorbreken. I n elke belangrijke 
gemeente worden vertegenwoordi
gers gezocht, men gelieve zich 
aan te melden bij G. van In, Pre-
dlkherenrei 20, Brugge. 

Slot van V.U.-week in arr . Brugge. 
Tijdens de V.U.-week in het arr . 

Brugge ' zagen drie verschfilende 
edities van het arr . kontaktblad 
« de Bezem » het l icht: een eerste 
oplage op 7.000 ex. werd bedeeld 
aan de voornaamste bedrijven In 
het arr. Brugge, een tweede opla
ge (3.500 ex.) werd verstuurd a a n 
leden, abonnees en sympatisanten, 
de derde en belangrijkste oplage 
(25.000) werd gebust. 

Deze V.U.-week betekende met
een ook een nieuwe impuls voor 
de leden- en abonnementenwer
ving, in dit opzicht werden gun
stige rezultaten geboekt te Brug
ge, Dudzele, Assebroek, St. Ml
chiels. St. Kruis, Knokke. Deze 
werving, zal echter haar hoogte
punt krijgen op vrijdag 29 en zon
dag 31 mei &&, wanneer over he t 

arr . Brugge globaal 200 htiisbezoe-
ken zullen gebracht worden. I n de 
afd. Brugge, St. Andrles, St . Ml
chiels en St. Kruis zijn de sekre-
ta r ia ten thans bezig deze huisbe
zoeken voor te bereiden met een 
bizonder intense proefnumme»-
werking. 

Steun gevraagd. 
Koken kost geld en indien wlJ 

onze propaganda van n u af en tod 
de a.s. parlementsverkiezingen 
willen doordrijven moetea we 
kunnen rekenen op een klelnigf-
heid uit eenieders beurs. D wee* 
het , onze postrekening is 178528 
van de Kredietbank te Brugge, 
vermelden : e voor rekening n r 
7.408 V.U. arr . Brugge ». Ook blJ 
onze afd. en kernen k a n men na
tuurlijk terecht! 

ST. MICHIELS 
De afd. St. Michiels was niet al

leen de eerste om het plaatselijk 
verkavelingssciheindaai aan te kla
gen, ook werd — en met suksesl — 
tussengekomen naar aanleiding 
ven het gebruik van uitsluitend 
franstalige teksten in he t a u t o s a r 
Ion, 

Ook C kunt snel huwen, 
treedt toe tot het Kespeclali-
•eerd huwelijkswerk met lijs
ten, schr. Publiciteit Ardaen 

Pierre, afd, H„ Anuterdanuto . 
55, Oostende. 

OVERLIJDEN 
De Volksunie van he t Arr. Brugu 

ge heeft met ontroering he t smar-
telljk overlijden vernomen wm 
haa r trouwe vrienden, de echtge
noten Achiel Betrens - Mar la^ozö 
Declerck. Beiden vleien als slacht
offer vdïï een verkeersongeval t« 
Landege» en werden op 25 april 
U. te St. K r u l s - B r u ^ e begraven. 
Het plaatselijk afö. bestuur en 
het bijna voltallig arr . bestuur was 
op de begrafenlsplecihtlgheld aan
wezig. 

Uit piëteit tegenover de overle
denen past he t hier in herinnering 
te brengen, niet alleen Iwm onver
woestbare Vlaamse trouw, maa r 
oolc hun schoonmenseUJkbeld tn 
de jaren 1844-1946 toen zlJ vele 
hulsgezinnen met terdaad hebben 
bijgestaan. 

Aan de ouders van de overlede
nen, a a n hun vijf kinderen, biedt 
de Volksimle haa r blijken van 
kristelljke deelneming In deze 
zware beproeving. 

GRONDEN 
in : • GRUITRODE 

• OVLRPELT 
• NELRGLABBEEK 
• HELCHTERLN 
• OOSTMALLE 
• WEELDE 
• RIJKEVORSEL 
• ST lOZEF RIJKEVORSEL 
• BEERSE 
• SCHOTEN 
• MORTSEL 
• OPOEIEREN 

Rechtstreeks van eigenaar 

ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Rijswijklaan 62 
Antwerpen 
Telefoon : 38.91.24 

iMrektie i Rudi van der Paal 
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ANTWERPEN 

BORGEBHOUT 
De bestuursherklezing van de 

V.U.-afdelmg Borgerhout vond 
plaats op onze maandelijkse ledeo-
yergadering van maandag 4 mei 
fL Het bestaande bestuiir werd 
met een overgrote meerderheid 
Tan stemmen herkozen en, gezien 
de vermeerdermg van ons leden
tal aangeviüd met een bestuurs-
Ud. 

Dhr Ward Rolus bracht op de 
hem eigen saj^lge manier enkele 
•nekdoten naar voor uit zijn tsü-
rljke belevenissen in de provincie
raad. 

De omhaling ten bate van ons 
kiesfonds bracht 818 P op. 

Na nog een warme oproep van 
I«-ovincieraadslid Rolus en on» 
gemeenteraadslid Juul Dillen voor 
de komende strijd werd de ver
gadering gesloten. 

Het bestuur wenst langs deze 
weg de leden nogmaals te danken 
voor het in hen gestelde vertrou
wen en belooft het niet te zullen 
beschamen. 

Herdenkingsavond. 
WiJ verzoeken onze leden zo 

talrijk mogelijk aanwezig te zijn 
op de door de Vlaamse Kring Bor
gerhout mgeriohte Jef Van Hoof -
Gaston Feremans - herdenkings
avond. Deze vindt plaats op vrijdag 
22 mei e.k. te 20 uur in de zaal 
Pax, Sterlmgerstraat 80, Borger
hout met medewerking van de so
listen Liane Jespers, JMaria Ver
bruggen, Renaat Verbruggen en 
de koren Alma Musica en Sing-
het Saem, alsmede de voordracht
gever Mark Liebrecht. 

DEURNE 

Opstellen van de lijst voor de fe-
meenteraadsverkiezing 

Tijdens de ledenvergadering van 
mei 1964 zal de UJst 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-
rlaat : Hllven, Generaa; Slmge-
neyerlaan 117. Deurne (O (schrif
telijk). 

Financiële mobilisatie. 
Tijdens de maanden mei en ju

ni 1984 zal onze afdeling een fi
nanciële mobilisatie voeren. Deze 
aktie moet ons de middelen ver-

Schu imrubbermat ra s sen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

Ressor tmat rassen 
(Brevet - 529768) 

met 
Gebreveteerde karkassen 
Brevet 512767) 

MBT 
SPECIAAL 
BREVET 

/«.{•/z?« 

TE ZELE (O -VL ) 

Gewat t ee rde bedspreien 
Wol len dekens 
TeL (052) 44641 en 44642 

Indien O geen verkoper 
In uw omtrek kent stuui 
ons een kaartje en we 
zenden ü het adres van 
4e dichtst bijgelegen 
verkoper Star Zele. 

schaffen om de klesstrljd tot een 
goed einde te brengen. 

Onze propagandisten staan 
klaar. Zl] zijn bereid om avond 
na avond de baan op te gaan. Zl] 
werken allen volledig kosteloos. 
Geef hen de middelen om een goe
de klesstrljd te voeren. 
Reis naar de Voerstreek. 

Tijdens de maand lunl 1964 
richt de < Vlaams kring Deurne > 
een reis In naar de Voerstreek. De 
deelnemers kunnen hun naam < ^ 
geven tijdens de vergadering van 
mei e.k. of op het sekretariaat. 
Betoging t« Overtjse. 

Wie gaat er mee? De afdeling 
Deurne legt een bus In op 30 met 

De tieelnemers zullen opgepikt 
worden In Noord Centrum « i 
Zuid. 

MORTSEL 

Volksimie Mortsel doet nu reeds 
een oproep aan al zijn leden en 
stmpatisanten om op 30 mei e.k. 
massaal deel te nemen aan de be-
togmg te Overijse. Richtlijnen vol
gen per rondzendbrief. 

WILLEBROEK 
Voortaan zal volksvertegenwoor

diger Reimond Mattheyssens iede
re tweede maandag van de maand 
tussen 19 en 20 uur ter beschik
king staan voor de mensen van 
Willebroek. Ook niet-leden mogen 
van dit sociaal dienstbetoon ge
bruik maken. Deze zitdag vindt 
plaats in lokaal « Amber ». Ap-
peldonkstraat, Willebroek (over 
voetbalplein). 

BRABANT 

ANDERLECHT 
Algemene bestuursvergadering 

op maandag 25 mei op het afde-
lingssekretariaat, Anderlechtse 
Weggevoerdenstraat 13. Nieuwe 
medewerkers zijn hartelijk wel
kom. Begin van de vergade
ring 20 uur. 

BRDSSEL 

Drie gelukte pogir^en om met 
plaatselijke medewerkers kanto
naal te kolporteren bewijzen het 
grote nut van deze metode. Het is, 
wenselijk omwille van de geweldi
ge uitgestrektheid van het arron-

VOOR 
KENNlSMAKiNQ. 
HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brochure, docamentati* 
en UJateD naar 

DE 

GELUKKIGE 

TOEKOMST 
Posttoas. I l . ' D e l n c e ; 
of naa r 
Postbus. 381. A n t w e r p e n ; 
of naar 
Postbus. 149 G e n t ; 
of naar : 
Pos tbas . t31 B r a n e l 1. 
Bet crrout e rns t lc . oor
spronkel i jk Vlaams Bn-
welljkswerk van vertron-
wen UB «relslagen voor 
iedereen ! 
De enlce Beroepslnstei-
linc voor bawel l jksbe-
mtddel lnx van gans onse 
Neder lands «prekende 
t aa i s t r eek 
Dacel l jkï verschi l lende 
ver lovingen 
St ip te Kehelmboudins . 

dissement, dat alle landelijke 
kantons een plaatselijke kolport»-
geploeg oprichten. De voorwaar
den voor het weilukken van een 
kolportage zijn : minstens met 
zes mensen zijn, over een ver-
voermiddea beschikken, degelijk 
de te bewerken weg uitstippelen, 
de opbrengst in een kantonale 
verkiezings- of werkingskas stor
ten onder kontrole van de afde
lingen die er voor meewerken. 

Voor de Vlaamse 
verlofgangers aan de 
kust De tjsroomzaal 
TEsterel. Kerkstr. 111 
BLANKENBERGE 

maakt bekend dat er vanaf 
29 maa r t Pasen kamers te 
huur zijn met of zonder 
ontbijt Lage orljzen beste 
verzorging en 'n grote keu
ze van allerbeste roomijs, 
wafels koffie enz 

Tel. (050)41360 

GANSHOREN-KOEKELBERG 
De afdeling doet een oproep tot 

alle leden en propagandisten om 
aktief mee te werken aan de 
Volksunieweek. Inzet verdubbeling 
leden en abonnenten tegen 31 mei. 
Inlichtingen Ponsaerts, Beethoven-
laan 15. 

JETTE 

Op 15 mei herverkiezing van 
het tweejaarlijks plaatselijk be
stuur. 

Zaterdag 30 mei uitdelen pam
fletten aan aJle scholen te Jette. 

MOLENBEEK 

Ook hier wordt met man en 
macht gewerkt aan het welslagai 
der Volksunieweek. Ieder lid brengt 
tegen het einde dezer maand ten
minste 1 nieuw abonnement bin
nen. 

Zaterdag 30 mei uitdelen pam
fletten; in de namiddag deelname 
aan de autokaravaan. 

Op vrijdag 5 Juni algemene le
denvergadering. Alle leden worden 
dringend verzocht deze datum vrij 
te houden. 

SINT-MARTENS-BODEGEM 

De nieuwe kantonale ploeg van 
het kantoQ Anderlecht, gesteund 
door plaatselijke bestuursleden, 
bewerkte hier op 10 mei een ge
deelte van de gemeente. 

Resultaat : 42 verkochte num
mers van ons weekblad. 

ST.-ÜLRIKS-KAPELLEN 

Deze gemeente behoort tot het 
kanton Asse. Dit belette niet dat 
de Anderlechtse kantonale ploeg 
hier ook op 10 mei in een paar 
straten niet minder dan 28 num
mers van het weekblad verkocht. 

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

AALST 
De Backer Herdenking 

De t Priester Öaeiisvrienden » 
nemen deel aan de herdenkmg 
van advokaat Alois De Backer te 
Denderhoutem op zondag 24 mei. 
ES- 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 Coek, 
Rapenstraat 27 Aalst. 

DENDERHOUTEM 

Zondag 24 mei : herdenking van 
het 60-jarlg afsterven van advo
kaat Alois De Backer volksvert©. 

Dit prachtig leeuwen-
schild wordt u thuisbe-
steld door onze diensten 
indien u 325 P stort op 
postrekening 1476.97 van 
de V.U. te Brussel Se
kretariaat : M. Lemon-
nierlaan 82. 

U kunt ook betalen als 
volgt : bij aflevering 
125 P -H 2 maandelijkse 
stortingen van elk 100 P. 

Afmetingen : 40 X 30 
1 
Am" §^^ 

cm. vervaardigd uit %!''',''" "̂ J>^ ^SiSI^^^K 
duurzame grondstof (Ce- ^Jjitii,!; • « f e a a ' ! i . * ^ g p | ^ ^ ^ ^ 

rafix). ^ ' ^ " " ' ^ V ' . ^ Ê ^ ^ ^ 
Belegd met bladgoud! ^\ltj^^^ 

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

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, m e i 
een pracht van een prijs voor het beste arrondissement 

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

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

— een jongerenvergadering in tientallen steden en ge
meenten. 

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

genwoordiger der Daensisten 
We vergaderen blJ 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 < Prlestr Daensvrienden » 
uit Moeskroen zullen de plechtig
heid opluisteren. 
Reuze-kolportage op 31 mei. 

Op de nationale propagandadag 
wordt in de voormiddag een gro
te kolportage gehouden In onze 
gemeente. 

Vlaamsgezinden : moedig onze 
wakkere propagandisten aan door 
lid te worden van de partij of be
ter nog door te abonneren op ons 
blad. 

GENT-EEKLO 

Vrijdag 22 mei : 
Versturen van ons blad « Hier 

Gent ». 

Maandag 25 mei : 
Propagandisten - vergadering, 

voorbereiding Volksunieweek. 
Zaterdag 30 mei : 
Deelname betoging Overijse. 
Vertrek om 16 uur stipt aan de 

Roeland. Prijs : 75 P. 
Inschrijven in de Roeland. 
Zondag 31 mei ; 
Massale kolportage in Ledsberg-

Gentbrugge. 
Zondag 7 juni : 
1) Autokaravaan door het Meet-

Jesland. 
2) Kolportage in Eeklo. 
Vertrek aan Roeland om 9 uur 

15. 

Voor al 
uw wijnen en likeuren : 

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

WETTEREN 
Stennfonds. 

Met het oog op de a.s. verkie
zingen wordt in Weiteren een 
steunfonds opgericht. EUke gift is 
welkom. Een maandelijkse inteken
lijst wordt geopend. Het min. be
drag is 10 P hetgeen wel m het 
bereik valt van ieders beurs. 

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

VEÜRNE 

Het Vlaams Aktiekomltee en d l 
Vlaamse Volksbeweging arrondlih 
sement Veurne delen mede dat « 
op zaterdag 30 mei 1964 een au t» 
car ingelegd wordt naar üe pr». 
testbetoging te Overijse. Massal* 
deelneming wordt verwacht. 

De reis gaat over Nieuwpootr*. 
Stad, Lombard^ijde, MlddelkM:fc% 
Oostende, autobaan. 

Langs deze weg kan halt gebeid 
den worden om de deelnemers I» 
laten opstappen. Het uur zal \»Xm 
worden meegedeeld. 

De reiskosten bedragen 80 F. 
Sohrijl dadelijk in op het oei^ 

traal tidres : A. Huyghe. Iepen» 
«teenweg 41, Veume, telefoo» 
31683; giro : 419292. 

BRUGGE 
Rond de ziekte-verx^ering. 

Binnenkort valt het ondersctoekt 
tussen verplicht en vrij verzekexw 
den weg- Misschien is dit voor •»»• 
len de gelegenheid om de kleoc^ 
zlekenbonden (die onze mensen 
met him eigen geld bestrijden) ds 
rug toe te keren. In het arr. 'Bxvi^ 
ge kunnen we aanbevelen : « d i 
Broederliefde », Korte Vuldersstr. 
17, Brugge. 

De burelen zijn toegankelijk ook 
op zaterdagvoormiddag van 9 tot 
12 uur. 

ASSEBROEK 
De afd. Assebroek heeft elch 

blijkbaar als doel gesteld 5 % van 
het aantal ingeschreven kieaer» 
tot abonnent te maken. 

Tijdens de V.U.-week werd wew 
een ruk gegeven om dit streefcij
fer te benaderen. De kolportage 
van zaterdag 9 mei 11., hoewel uit
gevoerd met minder verkopers dan 
verwacht, bewees opnieuw dat on» 
blad gretige afname vindt. 0 > 
nauwelijks een vierde deel van do 
gemeente Assebroek werden IM 
nrs verkocht. 

OVERLIJDEN 
Te Bornem overleed op 29 apcfl 

j.1. de heer Karel De Maeyer, va
der van onze vriend August De 
Maeyer, voorzitter van de V.U.-
afdeling Bornem. De begrafenis 
vond plaats te Bornem op zater
dag 2 mei in aanwezigheid van 
hoofdbestuurslid Ward Rolus. WIJ 
bieden de familie onze oprechte 
blijken van Kristelijke deelnranlng 
aan In het verlies dat haar heeft 
getroffen. 
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DE V O L K S U N H 

' ' ' H E R H A A L D E L I J K heeft de 
Volksunie stelling genomen tegen het tekort aan 
Vlaamse studenten en tegen het tekort aan 
Vlaamse universiteiten. Sinds lang eisen we een 
nieuwe pluralistische universiteit te Antwerpen, 

Sinds 1836, stichting van de Brusselse univer
siteit, ontstond immers in België geen nieuwe 
universiteit meer. 

In Engeland daarentegen werden er sinds 
1945 vijf nieuwe universiteiten opgericht en zes 
nieuwe zijn in voorbereiding. In Duitsland kwa
men er de jongste twintig jaar drie bij en van 
drie nieuwe wordt de bouw vooropgezet. In Ne
derland, waar er zes waren, werd vóór een paar 
jaar de zevende, die van Rotterdam opgericht. 

Een nieuwe universiteit te Antwerpen zou een 
stevig hulpmiddel zijn. Het is een feit — de cij
fers bewijzen dit onbetwistbaar — dat de werf
kracht van een universiteit afneemt naargelang 
de afstand ervan toeneemt. 

E (EN nabije universiteit drijft 
automatisch het aantal studenten op. Aan de 
universiteit te Leuven studeren 47 % studenten 
uit de provincie Brabant, te Gent 49 % uit Oost-
Vlaanderen, te Luik 70 % uit de onmiddellijke 
omgeving en te Brussel 73 % uit Brabant. 

Het feit dat er te Antwerpen geen universi
teit is ziet men duidelijk aan het aantal stu-

EERST NODIGE 

D E landen die het meest op het 
voorplan gekomen zijn de jongste twintig jaar 
zijn de landen, waar het universitair onderwijs 
zich het meest ontwikkeld heeft : Rusland en 
de Verenigde Staten. Rusland telde in 1927-28 
in het totaal 148 instellingen voor hoger onder
wijs, in 1956-57 was dit gestegen tot 767. In 1928 
voltooiden er 28.700 studenten hun studies, In 
1956 : 259.900, In de Verenigde Staten studeert 
thans 75 % van de jeugd tot 17-18 jaar en reeds 
37. % van de jeugd doet hoger onderwijs. In 1900 
was dit slechts 4 %, voor 1970 wordt 45 % voor
zien. 

Is Europa achteruit op de Verenigde Staten 
en op Rusland, België is achteruit op Europa en 
Vlaanderen is achteruit in België. 

den ten. Antwerpen telt 17 % van de jeugd In 
België en Brabant 19 %, maar het aantal stu
denten uit Brabant is meer dan het dubbel van 
het getal dat de provincie Antwerpen levert. 

Antwerpen komt daarbij logisch in aanmer
king voor een nieuwe Vlaamse universiteit om
dat ze de grootste Vlaamse stad Is en dus het 
meest studenten uit eigen omgeving kan betrek
ken. 

Een universiteit te Antwerpen blijft een eerste 
objektief. 

D. 

l LEDEREEN weet dat Vlaanderen 
met 62 % van de kinderen in het kleuteronder
wijs en 62 % van de soldaten slechts 42 % van 
de studenten telt. 

De volledige oplossing van dit vraagstuk zal 
niet mogelijk zijn zonder meer ekonomische de-
mokratie, wat ook de reaktionaire en konserva-
tieve profeten die Vlaanderen sinds 134 jaar er 
onder houden, mogen beweren. 

Hulpmiddelen zijn er echter wel. 

'E universiteit te Brussel heeft 
de jongste jaren, onder mdruk van de propa
ganda voor de universiteit te Antwerpen gedeel
telijk nederlandstalige fakulteiten opgericht. Het 
tempo waarin dit gebeurt is echter zeer traag. 
In de fakulteit voor de wetenschappen bv. is nog 
alles te doen. 

Het is volmaakt logisch dat de Vlaamse vrij
zinnigen hun eigen universiteit hebben zo ze 
zich niet thuis voelen in een staatsuniversiteit. 
Even logisch is het dat de katolieken hun eigen 
universiteit hebben. Wat echter eveneens logisch 
Is is het feit dat de Vlaamse katolieke en de 
Vlaamse vrijzinnige universiteit hun eigen be
stuur hebben en niet onder voogdij staan van de 
franstalige zusterafdeling. Deze voogdij is te 
Brussel (evenals te Leuven) een feit. 

De Vlaamse vrije universiteit te Brussel dient 
voor 1970 volledig uitgebouwd te zijn en volle
dig onder eigen Vlaamse leiding te staan. 

Dit is een tweede eis. 

E IVENMIN als Brussel Is Leuven 
gesplitst in een franstalige en een nederlands
talige universiteit. Dit dient onmiddellijk te 
gebeuren. 

Voor Leuven stelt zich het vraagstuk van een 
franstalige universiteit In een Vlaamse stad. 
Voor Leuven stelt zich eveneens het vraagstuk 
van de overbevolking van de universiteit. De 
enig logische oplossing ligt voor de hand : de 
onmiddellijke overbrenging van de franstalige 
universiteit naar Wallonië De Walen zullen dan 
vrij kunnen ademen en wij ook. In 1964 Is een 
tweetalige universiteit te Leuven een anachro-
misme geworden. Leiding geven betekent voor
uitzien De typisch Belgische mikmak te Leuven 
kan niet blijven bestaan en het Is beter nu In 
onderlinge verstandhouding de franstalige uni
versiteit te verhulzen dan binnen enkele jaren 
verplicht te worden dit te doen In troebele om
standigheden. 

door ^ < ^ / W M « » 

De verplaatsing van de franstalige universi
teit te Leuven is een derde eis voor de juiste 
ordening van het hoger onderwijs in België. 

H I ET hoger onderwijs kent over
al in de wereld een grote uitbreiding, om niet te 
zeggen dat het een eksplosie beleeft. Op gevaar 
af een verachterd land te worden, zal België 
moeten meedoen, We zijn dus nog niet aan de 
stichting van de laatste universiteit toe. 

In afwachting wensen we te waarschuwen te
gen afzonderlijke kandidaturen, die niets an
ders zouden zijn dan ersatzunlversiteiten, een 
soort voortgezet kollege of ateneum. Men mag 
onze jongeren niet bedriegen door ze Iets te ge
ven dat niets is Waar kandidaturen zouden ko
men dient een volledige universiteit te volgen. 

De Vlaamse jeugd en de Vlaamse jongeren 
verlangen in elk geval dat er ernstig werk ge
leverd wordt inzake oplossing van het universi
tair vraagstuk. Er wordt niet gespeeld met de 
toekomst van onze jongeren. 

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

Maak' gebruik van de Fiskale foegestane Vermindering. 

Raadpleeg ons. U zult er baat bij vinden. 

En bovendien vergeet het NOOIT : 

VLAMINGEN verzekeren zich steeds bij Vlamingen. 

De Belgische Leus weze ook de Uwe : 

Elendracht maakt Macht. 
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E R S T R E 
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Vraag Inlichtingen bij 

HOF DE VOER 
Kloosterstraat 84 
's Gravenvoeren 
telefoon : (04)7962.00 

DAAROM SLECHTS EEN ADRES 
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Een goede 

GAZONMAAe 
vindt U bij 

Firma 
DE COCK L. 

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

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


