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De dagbladpers heeft vóór en na de beto*
ging te Antwerpen bewezen dat men van
haar geen juiste voorhchting kan verkrijgen, wat des te krachtiger de noodzaak van
een sterk uitgebouwde weekbladpers n a a r
voor brengt.

Ondanks het feit dat zowel de druk- als de
verzendingskosten stijgen, hebben we de
prijs van ons blad niet verhoogd. Wij zullen integendeel ons aantal abonnees o m hoog drijven.

WHSÉR f Muur. ttMONNIERt}(%N 82, BRUSSEll, TEl. 11.82.16

VERKRIJGBAAR BIJ AUE DAGBLADVERKOPERS
•^l^^^^^vp,

Wij wensen vooreerst echter al onze abonnees — ook u ! — te mogen behouden.
De prijzen zijn : jaarabonnement : 200 F,
halfjaarlijks abonnement : 110 F, kwartaal-abonnement 60 F.

een vrolijk einde en een goed hegin wensen wij
al onze lezers op de drempel

van het

tienjarig

bestaan van ons blad
en mogen in 1964 de drie grote

atraditionelenn

eindelijk het ware licht ontdekken en de ster der
redelijkheid

volgen

Uc JU-u-i^AwiNIt

2

KRAAiNEM
Mijniieer,
Te Kraainem, een Vlaamse gemeente met faciliteiten, werd in
september j.1. een nieuwe parochie
gestlcnt. Bij deze gelegenheid verscheen aan de parochie-kapel een
aanplakbord met een ééntaligPranse affiche.
Heftige protesten vanwege de
Vlamingen waren tevergeefs : de
pastoor bezat nog geen tweetalige
affiches, maar ze waren besteld!
Op vrijdag 8 november (twee
maanden later) werd er geplakt
boven de aanplakbrief van de pastoor voor de betoging te Antwerpen. Zaterdagavond reeds hing de
pastoor persoonlijk een tweetalige
affiche over « God's Liefde ». Deze
bleef hangen tot op 13 december.
Toen verscheen er een nieuwe
affiche in verband met Kerstmis.
Gans de affiche was in het Frans,
behalve een kleine band onderaan
BTt de Nederlandse vertaling.
jln de Vlamingen mc^en opnieuw beginnen te protesteren,
terwijl de franskiljons
kunnen
lachen.
'Vat bedoelt men hier nu feite.lijk met die beruchte « faciliteiten »?
Krijgen de Franse ratten faciliteiten, of moeten de Vlamingen,
^1 hun eigen Vlaamse gemeente,
op hun kniëen faciliteiten afsmeken?
J.D. - Ki-aainem.

WEG MET DE
DiKTATUUR
Mijnheer,
\ Dit is een slogan van het A.C.V.
Maar dat belet niet dat ze zelf
veelal hun toevlucht nemen tot
diktatorlale maatregelen. Zo bijvoorbeeld wordt de syndikale bij-

d-xge opnieuw met 10 F in de
n-aand verhoogd, dit zonder de
toestemming te vragen van de
aangesloten leden. Maar voor het
profitariaat is het natuurlijk een
goede zaak. Hebben de syndikale
« leiders » al ooit aan de leden
kenbaar gemaakt hoeveel zij verdienen en welke bijdrage zij betalen? Afdekken mogen de leden,
maar medezeggingschap is niets
voor deze demokraien.
Arbeiders en bedienden, het is
aan ons om deze nieuwe rijken
mores te leren bij de volgende
verkiezingen.
Een
gewezen K.W.B.-er
uit
Hooglede.

MOTIE J.V.S.G.
De Jong-Vlaamse Studcntengemeenschap neemt met groot genoegen kennis van de kordate
taal, die de Vlaamse studenten te
Leuven geuit hebben i.v.m. de
overheveling van de Pi-anstalige
afdeling der Alma Mater, de spreiding der kandidaturen en de oprichting van een pluralistische
universiteit te Antwerpen
Vlaanderen is geen tweetalig gebied (in de volkstelling van 1947
werd vastgesteld dat het aantal
Fi-anssprekenden in Vlaanderen
3,7 % bedroeg) en daardoor is de
aanwezigheid van een Franstalige
afdeling aan de Universiteit te
Leuven niet gewettigd. Het is onmogelijk dat
de voortdurende
wrijvingen die hun oorsprong vinden in de taalgeschillen geen funeste invloed zouden hebben op
het peil van het universitair onderwijs en daarom zou het beide
taalgemeenschappen ten goede komen, moest de Franstalige afdeling naar WaUonië worden overgeheveld. Vlaanderen heeft
nog
steeds een schrijnend gebrek aan
universitaire instellingen en het

eentalig worden van de Alma Mater zou aan dit gebrek reeds kunnen verhelpen. Ten slotte zal hierdoor een grote stap gezet worden
naar de taallntegi-iteit van het
Vlaamse grondgebied.
Een spreiding van de kandidatm-en noemt de J.V.S.G. een uitstel van eksekutie, aangezien dit
geen oplossing biedt voor de overbevolking in de licenties en de
doktoraten. Wat meer is : kandidaturen te Hasselt of te Brugge
zouden steeds verankerd blijven in
het sm'rogaat-stadium, vermits ze
niet ten volle de funktie van intellektuele uitstralingspunten kunnen vei'vuUen. De instellingen zouden steeds als een aanhangsel beschouwd blijven en een tweederangsrol te vei-vuUen krijgen.
Het is verheugend dat de Vlaamse studenten te Leuven zich geheel achter de eis zetten voor de
oprichting van een pluralistische
universiteit te Antwerpen.
Verheugend is de overweging der
Leuvense studenten waarin ze de
oprichting van een pluralistische
de omgeving van Maastricht voorstellen.
Verheugend vermits een dergelijke instelling, die studenten uit
de beide Limbui'gen zou aantrekken, een belangrijke rol kan spelen bij de kulturele integratie tussen Noord en Zuid.
Het hoofdbestuur van de J.V.S.G.

Gits^ Roeselare,
Kortrijk, met
daarbij elke vrijdag de arbeiders
die terugkeren uit Wallonië, komen
omstreeks 6 uur 10 te Lichtervelde
samen en worden dan (wat de
richting Veume betreft) geperst
in een dieseltreintje, bestaande
uit 2 wagens waarvan de tweede
gewoonlijk niet verwarmd is. Elke
avond is het dan ook een duwen
en stoten van jewelste om toch
maar een plaatsje te bemachtigen. Gescheurde klederen zijn in
al dat geharrewar zeker geen
zeldzaamheid. Het gebeurt zelfs
dat personen op het peron moeten blijven staan, gezien er ab.soluut geen plaats op het treintje
was.
Deze toestand duurt nu reeds
jaren. Is het dan zo moeilijk daar
een trein met 3 wagens in te zetten? Ik denk, dat mensen die soms
10 tot 12 uur van huis weg zijn,
ook wel het recht hebben op een
zitplaats je bij het vervoer naar
huis. Of achten de
Belgische
spoorwegen onze arbeiders minderwaardig en minder dan dieren,
waarvoor ze het vervoer wél reglementeren?
Waar blijven de volksvertegenwoordigers en senatoren uit deze
streek? Werkelijk een buitenkansje om zich te laten gelden! En
waar blijven de vakbondleiders
van A.B.V.V. en A.C.V. die steeds
de mond vol hebben over « de
kleine man »?
Heren, aan U de daad!

VERVOER VAM DIEREN ?
Geachte Heer,
Met dit schrijven wil ik de aandacht vestigen op de schandalige
wijze waarop arbeiders uit de
streek Kortemark - Dik,smuid8 Veume vervoerd worden.
ledere avond is het station van
Lichtervelde het toneel van de
grootste wanorde. De arbeiders en
arbeidsters uit Brugge, Zedelgem,

degelijk voorbereide onderwerpen,
de stemmingen, de positieve geest
van de besprekingen, de kombattieve rede van de partijsekretaris
en het hoogstaand betoog van
voorzitter Van der Eist op de slotvergadering : het was allemaal
Om te beter.
Het kongres 1963 is een grote
stap vooruit in de goede richting!
K.R. - Gent.

NEDERLAND
Geachte Heer,
-«^BF
Ik heb het genoegen u te zeggen dat m.i. de V.U. de laatste weken, wat de typografische verzorging betreft, aan aanzien heeft
gewonnen. Er wordt
kennelijk
meer aandacht aan besteed dan
voorheen en dit doet mij veel genoegen. Ik lees het met aandacht
en vind het strijdbaarder als onze
eigen weekbladen.
Hoewel ik laegrijp dat de V.U. in
de eerste plaats is bedoeld als
strijdblad voor de Vlaamse zaak,
meen ik toch te moeten opmerken
dat het algemeen Nederlands aspect niet uit het oog mag worden
verloren. Daarom, indien mogelijk,
in de toekomst ook eens een algemeen artikel over Noord- en ZuidNederlandse steden, provincies,
historische jjersonen, enz., zoals ik
al eerder in een ingezonden Stukje bepleitte.
B.J.G. - Den Haag.

L.D. - Diksmuide.

KONGRES
Mijnheren,
Ik zal wel niet de enige zijn die
met een zeer gunstige slotlndruk
weggegaan is van het V.U.-kongres te Mechelen.
De sektievergaderlngen met htm

De redaktle draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der
gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het recht van keuze en
inkorting voor. Over de lezersrubriek wordt geen briefwisseling
gevoerd.
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Gewatteerde bedspreien

ALLE VLAMINGEN TE BRUSSEL kopen
hun uunwerk bij een ervaren vakman
en laten het door hem" onderhouden

Wollen dekens
Tel. 4 4 6 4 1 en 4 4 6 4 2

MEESTER-UURWERKMAKER

GROTE KEUS
MODERH m m
A n I . D e w i n l e r s t r o o l . 11
OUOERGEM ( ü IS) • TO. 12.45.43

KOSHHSjiBSt bcteo van Vlaaini* VBientainasfb

Indiërs ü geen verkoper
In UV7 omtrek kent stuur
ons een kaartje en we
zenden U het adres van
de dichtst
bijgelegen
verkoper Star Zele

Verkoper voor Aalst en omgeving :

NORBERT DE GANCK,
Watertorenstraat,
10.
Telefoon : 053/21667

Aalst

alleen kunnen kan wat kunnen kan
Wij bieden U : de voordeligste en njkste keuze van gronden ^m Vlaanderen, Brabant
en Limburg 350 eigen arbeiders, specialisten en technlekers, om mooi, degelijk en
goedkoop te bouwen Steeds volgens eigen opvattine en tot 80 t.h financiering.
Boudewijnlaan 323 Wilrijk Tel 49.8764
49.76.86
Schutterbofstraat 19 Antwerpen
Tel. 32.92.18
Onderbergen 43 Gent - Tel (09)25.19.23
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DE VOLKSUNIE

DAT HUUS DAT HADDE SO MENICH GAT,
DAAR CHRISTUS IN G E B O R E N WAS.,

SI SETTEN DAT KINT O P HAEREN S C H O O T .
SI C U S S E D E T VOOR S U N MONDEKIJN ROOT

SI SETTEN DAT KINT O P HAEREN CNIEN.
SI S P R A C : «GROOT EER MOET U GESCHIEN !»

SI SETTEN DAT KINT O P HAEREN AERM,
MIT GROTER VROUDEN SACH SIJT AEN.

DIE MODER MAKEDEN DEN KINDE EEN BAT
HOE LIEFLIC DATTET DAER INNE SAT !

DAT KINDEKIJN P L E T E R D E N MITTER HANT
DATTET WATER UTEN BECKEN SPRANG.

DIE OS E N D E OOK DAT ESELKIJN,
DIE A E N B E D E N DAT SUETE KINDEKIJN.

JacoD Joraaens : DE AANBIDDING DER KONINGEN,

6IJ HET EINDE VAN HET JAAR
O n d e r s t a a n d e tekst w e r d u i t g e s p r o k e n n a m e n s de V o l k s u n i e door m r
F. V a n der Eist, voorzitter V . U . , tijdens d e « Vrije Politieke T r i b u n e »
y a n de r a d i o - u i t z e n d i n g e n der B . R . T . , op d o n d e r d a g 2 6 d e c e m b e r 1964.

l

Het toeval wil dat de Volksunie de
gelegenheid krijgt zich tot U te richten op tweede kerstdag. De geest
waarin de kristelijke wereld het
kerstfeest viert is een geest van vrede : vrede op aarde aan de mensen
van goede wil.
Ik zou U willen overtuigen dat wij
mensen van goede wil zijn en dat
hetgeen wij willen geen onrust en
twist is, m a a r vrede in de rechtvaardigheid.
Bij wie ligt de schuld wanneer de
Vlamingen sedert het tot stand komen van de Belgische Staat in 1830
onafgebroken hebben moeten strijden om hun rechten te doen erkennen en eerbiedigen, om hun rechtmatig aandeel te bekomen ? Voor het
verleden is er wel niemand die nog
durft beweren dat de Vlamingen ongelijk hadden; iedereen geeft toe dat
zij terecht in verzet kwamen tegen
vernederende en onduldbare wantoestanden.
Nu zouden de verdedigers van de
Vlaamse rechten en belangen echter

extremisten zijn — zoals hun voorgangers in hun tijd ook als extremisten beschouwd werden.
In dit land is men een extremist
wanneer men durft protesteren tegen
het schandaal dat meer dan 500.000
inwoners van het Vlaamse land in
strijd met de grondwet en de demokratische beginselen sedert jaren met
vertegenwoordigd zijn in het parlement en men de zetelaanpassing eist.
Men is een extremist wanneer men
het aandurft er de aandacht op te
vestigen dat het gemiddeld lOon van
de arbeider in Vlaanderen aanzienlijk lager is dan het gemiddeld loon
in Wallonië — want dat mogen de
Vlaamse arbeiders liefst niet vernemen. Niet : ieder zijn waarheid, maar
alleen de gedirigeerde waarheid van
de drie traditionele partijen Men i«
ook een extremist wanneer men zich
durft beroepen op de grondwet waarin geschreven staat dat alle Be'gen
gelijk zijn voor de wet • want dat is
niet waar in dit land. Walen en V amingen zijn niet gelijk voor de wet.

Dit jaar nog, In de maand juli,
werd een nieuwe taalwet gestemd
waarin de numerieke gelijkheid voorgeschreven werd tussen de twee
taalkaders van de graad van direkteur af (de regering wilde deze gelijkheid oorspronkelijk van hoog tot
laag invoeren!), gelijkheid die geen
gelijkheid is, m a a r manifeste benadeling van de Vlamingen : wanneer
men weet dat 63% van de jonge
mannen die h u n legerdienst moeten
vervullen zich aanmelden als Vlamingen en slechts 37% als Walen of
Franssprekenden, dan is het toch
duidelijk dat het toekennen van 50%
van de invloedrijkste en best betaalde betrekkingen in alle staatsdiensten
aan 37% Franstaligen een schromelijk onrecht is tegenover de 63% Vlamingen ! Dit werd op 11 juli van dit
jaar goedgekeurd door de Kamer en
op 25 juli door de Senaat en wie daartegen durft protesteren is gewoonweg een extremist !
De Vlamingen moeten zich maar
altijd laten doen, als lamme goedzakken : hun grondgebied laten ontstelen en verfransen, hun achteruitstelling en benadeling gewillig a a n vaarden, het goedvinden dat er in
Wallonië door de regering arbeiderswoningen voor buitenlandse
arbeiders gebouwd worden, dat er met de
steun van de Staat fabrieken gebouwd worden alhoewel er geen arbeidskrachten zijn, zodat Vlaamse en
buitenlandse arbeiders moeten a a n gevoerd worden, dan wanneer er in
Vlaanderen nog altijd een paar honderdduizend arbeiders zijn die geen

(Prentenkabinet, Antwerpeni

werk vinden in eigen streek. Nooit
mag een Vlaming protesteren of hij
is een extremist.
In vrijwel alle officiële en semlofficiële diensten, in het officierenkorps van leger en rijkswacht, in
honderden instellingen, kommissies,
hoge raden, enz... zijn de Vlamingen
nu nog steeds in de minderheid, dan
wanneer zij recht hebben op meer
dan gelijkheid. Niemand bekommert
zich om deze minorizatie.
Maar het volstaat dat de Walen
verklaren bevreesd te zijn dat zl]
zouden kunnen geminorizeerd worden, opdat de regering een grondwetsherziening zou aankondigen en
de partijen speciale kongressen samenroepen om dringend te onderzoeken welke waarborgen aan de Wa'en
moeten gegeven worden
Is het verschil in behandeling,
waarvan Walen en Vlamingen vanwege de regering en de traditionele
partijen het voorwerp zijn, niet tergend?
De ondervoorzitter van de B S.P.
schreef zeer terecht m oktober 1962:
« Wie aandachtig nagaat wat er zoal verteld wordt bij en om de a a n stelling van de werkgroep voor de
grondwetsherziening zal, tot zijn
waarschijnlijk grenzeloze verbazing
ervaren dat er bij prioriteit zal worden gezocht naar waarborgen tegen
de Waalse angst voor minorisering. »
Grenzeloze verbazing, inderdaad :
maar iedereen doet er aan mee!
(lees door op blz 7)
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Het was weer Kerstmis, namelijk een witte
met sneeuw en zo, waarvan men gaarne zingt
als kaarslicht 's avonds in de glazen blinkt.
^. Terwijl nog ergens bannelingen zitten ...

Men liet voor vier en twintig Tiur het vitten
wijl vrede past bij een gevulde maag
- en een kalkoense haan verteert zo traag !
„ . Terwijl nog ergens bannelingen zitten ...

Hoe fijn is het, eens lekker uit te pitten
en rond de middag geeuwend op te staan,
want mét de nachtmis is de plicht gedaan.
... Terwijl nog ergens bannelingen zitten ...

« De vrede zij met zwarten en met witten •»
dat wenst dio Genes aan iedereen
wiens h a r t nog niet verstarde tot een steen
.' .terwijl nog ergens bannelingen zitten.

— technisch niet mogelijK.
We kunnen nochtans meedelen dat de tekst van de rede
als afzonderlijke
publikatie
kortelings zal verschijnen en
ter beschikking zal gesteld
worden van de belangstellen-

In verband met het Volkstinie-kongres op 14 en 15 december jl. is het ons onmogelijk geweest, vorige week zoals gebruikelijk een kerstnummer van ons weekblad te
brengen; te veel plaatsruimte
werd in beslag genomen door
de kongresbesluiten en het
kongresverslag.
Het huidig nummer hebben
we dan meteen maar in het
Heken van Kerstmis en Nieuwj a a r gesteld.
We meenden, de sfeer van
deze dagen het best te benaderen in het kader van ons
blad, door ons illustratiemateriaal te gaan putten
uit
motieven rond het Kerstgebeuren van de hand van
grote meesters uit de Vlaamse schllderschool. Dit is dan
het (bescheiden) eindejaarsgeschenk van de redaktie
aan de lezers.

BRUSSELSE METRO ?
De kranten spreken mekaar tegen : krijgt Brussel
nu al dan niet zijn semi-metro ?

Het is niet lastig een oronostiek te maken : als de
Brusselaars hun metro willen, dan zullen ze die ook
krijgen. Met de nodige spoed!
Wij hebben er niets tegen,
dat Brussel zijn verkeersproblemen oplost. Maar nu een
Brusselse metro, terwijl
in
Antwerpen mensen sterven in
een tunnel die het verkeer
niet meer kan slikken en
waar evakuatie van gewonden bij verkeersongevallen
onmogelijk is...
Och kom, toen in 1958
Brussel zijn pretentieuze wereldtentoonstelling kreeg, waren de miljarden elders ook
beter te gebruiken. Maar de
wereldtentoonstelling kwam
er en de rest mocht wachten.
Bruxelles-capitale is immers de navel van de wereld!

[«HET W O R D T HOOG T I J D DAT DE BELGISCHBB
REGERING VOLDOENING S C H E N K E AAN HET
VLAAMSE VOLK. WAAROM NU NIET GEVEN
HETGEEN HAAR LATER TOCH E E N S ZAk'
WORDEN
AFGEDWONGEN
EN
WAAROM
S T E E D S G E L E G E N H E I D BLIJVEN GEVEN TOT
VERBITTERING ? IK S P R E E K ZO TOT AL DE
B E L G I S C H E O V E R H E D E N DIE TOT HIF^f^
KWAMEN EN ZAL ZO S P R E K E N TOT AL DIE
NOG KOMEN ZULLEN ».

1 den.

E . P . STRACKE
Gans de redaktie van de
Volksunie biedt E.P. dr Stracke s.j. haar hartelijkste gelukwensen bij zijn 88e verjaardag.
Met onverminderde
belangstelling blijft de bejaarde pater het wel en wee der
Vlaamse beweging, die hem
zo dierbaar is, volgen.
Pater Stracke behoort tot
de beste sociale en nationale
traditie in deze beweging.
Moge hij haar zegevierende
bekroning nog beleven !

MOL IN 1 9 6 4
In 1904 zal het Kerncentrum te Mol minstens 323
miljoen
aan
staatsgelden
ontvangen. De pnvé-nijverheid van haar kant zal
s'echts voor ongeveer 45 miljoen tussenbeide komen
Maar gehik de zaken t h a n s
staan zal ook in 1964 de
franskiljonse
kapitalistische
kaste uit de privé-nijverheid
te Mol haar wetten sro len en
ten uitvoer laten lesg'en door
trouwe franstalige dienaars
van haar belangen
Daartegen is maar één
kruid gewassen : de nationalisatie van het Centrum Zoals trouwens de Volksunie in
haar kongresbesluiten heeft
geëist.

HERTOGINNEDAU

KERSTMIS - NIEUWJAAR

HET WOORD VAN DE PAUS

Het akkoord dat verleden
zaterdag op Hertoginnedal
tussen de regering en de vakbonden gesloten werd, slaat
op de verhoging van de afhoudingen op wedden en lonen en de verhoging van het
maandelijks plafond voor de
ziekteverzekering.
De verhoging van ' t kinderbijslag die in het vooruitzicht wordt gesteld, beantwoordt geenszins aan het
eisenprogramma
van
de
Bond der Jonge en Grote
Gezinnen. Het is trouwens
wel eigenaardig te' noemen
dat de Bond niet geraadpleegd wordt over of betrokken bi.1 besprekingen die dan
toch goeddeels op het "lak
van de gezinspolitiek liggen.
Denkt de regering werkelijk dat een politiek van lapmiddelen, zoals thans
op
Hertoginnedal eens te meer
werd gevoerd, kan doen vergeten dat zij in h a a r regeringsverklaring sprak
van
een « grootse aanpak » van
het gezinsbeleid?

Z H. P A U S BENEDIKTUS XV TEGEN
MGR. RUTTEN

bond aan de nuntius te Brus- gehad in de socialistische
sel een schrijven, waaruit
federatie Luik. Deze arronwij citeren : « Het is (...)
dissementsfederatie — voorduidelijk dat de woorden, die
naamste
M.P.W.-bolwerk
gebruikt werden in verband
binnen de partij — heeft
met de Belgische eenheid,
thans met 295 stemmen t e tenminste een zeer pijnlijke
gen 163 bij 22 onthoudingen
indruk hebben gemaakt. Voleen
motie
goedgekeurd,
gens de gangbare betekenis, waarbij het lidmaatschap van
die deze woorden hebben en
de
BSP
onverenigbaar
die ook onmiddellijk in die wordt verklaard met dat van
zin door de Franstalige pers de M P W of de V.V.B.
werden misbruikt, sluit deze
De B.S P. sluit dus, n a het
verklaring een onaanvaardkongres. de rangen dichter
bare miskenning in van de aaneen
grootmenselijke en in die
Inmiddels echter nemen de
zin ook christelijke waar- geruchten,
waarbij gewag
den van de strijd van de
gem.aakt wordt van
een
Vlaamse bevolking voor soWaalse federalistische partij
ciaal en kultureel rechtsherbij de e k.
verkiezingen,
stel. Alle verhoudingen in
steeds vastere vorm aan. Een
acht genomen is een afkeu- beslissing hieromtrent zou
ring van de Vlaamse bewe-^ £Êeds.,kunnen genomeji worging ook nu nog een goedden op de algemene veirgakeuren van onrecht en misdering van de M P.W. in j a bruik van sociale, financiële
nuari 1964
en politieke .machten »••
Kontakten zouden reeds
geleï^d zijn'ttfss'èn afgevaardigden van de M.P.W., de
W O R D T M.P.W. PARTIJ ? kristen - demokraten
van
Het B.S.P.-kongres heeft Waals - federalistische strekverleden zondag zijn nasleep king en de kommunisten.
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KONGRESREDE
Talrijke V.U.-kongressisten
en lezers van ons blad hebben gevraagd, of het niet mogelijk is de kongresrede van
mr Van der Eist in extenso
in ons blad te brengen.
Zulks is echter — gezien de
omvang van de redevoering

f) ;'•'

BRIEF K.V.H.V.
In verband met de tóespraak die de Paus enkele
dagen geleden voor de Belgische T.V. heeft gehouden,
stuurde thans het Katoliek
Vlaams
Hoogstudentenver-

.tft.*.^/i

?5^^>'''^:r?ii!i>c
Geüjdenbock van Coene - XVe eeuw.

(Prentenkabinet, Biubsel)
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HERNIEUWING
Sommige onze lezers
hebben verzuimd, bij de
aanbieding van de abonnementshernieuwing door
de postbode hun leesgeld
voor 1964 te betalen. Vaak
is dat louter vergetelheid
of afwezigheid.
Mogen we aan deze lezers vragen, zo vlug mogelijk hun leesgeld over te
schrijven op postrekening
nr 1476.97 van de Volksunie, Brussel 1.
Abonnementsgeld
yoor
een jaar : 200 F, voor een
half jaar 110 F, voor drie
maanden 60 F.
Dank !

5
zal gedacht hebben: och kom,
op zo'n avond slikken ze bij
voorkeur peperkoek.
Het zou op ons indruk m a ken, als we in de 133-jarige
g-eschiedenis van België al
eens één keer een Koning wat
anders dan gemeenplaatsen
over de achterstelling en de
sociale onderdrukking van de
Vlamingen
hadden
horen
zeggen.
Het is inderdaad «én keer
gebeurd, dat een Koning
sprak van «gelijkheid in
rechte en in feite ». Hij zegde dat, toen hij de Vlamingen hard nodig had om het
vaderland én de dynastie
met hun lijf en leden te beschermen.
D at is, vanaf die dag, nog
steeds een koninklijke leugen
gebleven. Al de rest is blabla...

FiTOOR EN DE INFLATIE
In de Standaard van 21/22
december is Victor Leemans,
van oordeel dat er te veel gep r a a t wordt over inflatie. Wie
gedacht had dat de Fitoor
ons nu eens ging uitleggen
waarom, waarover en waarvoor, is er natuurlijk aan
voor zijn moeite. Sterker nog,
hij geeft toe dat er op dit ogenblik in ons land « fundamentele inflatoire stuwingen»
zijn en dat we
«inflatoire
tendenzen » meemaken. Maar
anderzijds vindt hij
het
grondig verkeerd er over te
praten. En hij gaat niet t e keer tegen de verantwoordelijken voor de slechte gang
van zaken in verband met de
loon-prijs-spiraal. Neen, hij
gaat tekeer tegen al wie de
vinger op de wonde wil leggen en waarschuwt voor het
gevaar van een inflatie.
Of we nu bekeerd zijn en
vrij van inflatiezorgen, is n a tuurlijk wat anders !

ViVE LE ROi
Koning Boudewijn heeft
zich op Kerstavond tot zijn
waarde landgenoten gericht
m e t een boodschap die méér
over de dierbare eenheid van
h e t vaderland handelde dan
over de zin van het Kerstfeest
zelve.
Het is niet zo erg taktvol :
de eenheid van België heeft
o.i. nu eens niets met Kerstmis te doen. Maar Boudewijn

ERGERLIJK

GEHUICHEL

« La libre Belgique » dringt
aan op sankties tegen de studenten uit Leuven en Gent,
die op eerbiedige wijze kritiek uitbrachten op de boodschap van Paus Paulus VI
aan België.
« La libre Belgique » schijnt
klaarblijkelijk niet te weten
dat de Kerk zelf de leer voorhoudt dat de Paus slechts onfeilbaar is wanneer hij ex cathedra spreekt over zakeii,
die geloof en zeden aangaan.
Trouwens Paus Pius XII is
opgekomen voor amnestie en
federalisme.
Wat heeft La libre toen gedaan ? Nu nog bevecht ze
beide ideeën !

AMNESTIE I
Negentien jaar (!) na de
oorlog heeft een minister van
justitie het dan toch aangedurfd, gebruik te maken van
de Kerststemming om het
probleem van de nog opgesloten gevangenen vrijwel te
regelen door de loslating van
praktisch al de laatsten. Onder hen dr Jef Van de Wiele,
die een zuiver politiek geval
is.
We zullen voor één keer
m a a r eens niet bitter zijn en
dus niet herhalen dat sinds
de eerste amnestie-oproep
van de Paus 15 jaar vergaan
zijn, dat België het allerlaat-

ste Westeuropese land is waar
nog gevangenen zaten enz.,
enz.
We willen alleen waarschuwen voor een illuzie :
deze vrijlatingen betekenen
geenszins het einde van de
opruiming der repressie-gevolgen.
Er blijven nog een indrukwekkende reeks problemen :
de pensioenen, de oorlogsschade, de miljoenen boete,
de diskriminatie op velerlei
terreinen. Om er maar een
paar te noemen : het onzegbaar leed van de verminkte
Oostfronters; het onwaardig
verbod aan bv. rijkswachters
om een dochter van een «inciviek » te huwen. Er blijven
ook de bannelingen: een Wies
Moens en een Albert Servaes,
om er slechts een paar te
noemen, wier naam boekdelen spreekt.
De grote amnestie-betogingen van de dertiger jaren
werden ingericht, toen al
lang niemand meer in de gevangenis zat.
Amnestie — op het jongste
V.U.-kongres nog eens plechtig tot programmapunt van
de partij verklaard — is nog
wat anders dat het loslaten
der gevangenen.

Dirk Bouls : MARIA-BOODSCÜAP

OORDEEL ZELFI
Theo Lefèvre heeft een
(dure) brochure laten drukken waarin hij, onder de titel «Oordeel Zelf», de loftrompet laat steken over zijn
beleid
Er staan in die brochure
allerlei dingen, verpakt in 'n
mooie uitleg Er staan ook een
hele hoop dingen niet in. Bijvoorbeeld de stijging der levensduurte en het feit dat
om de haverklap één of ander belangrijk bazisprodukt
duurder wordt.
Lefèvre zal wellicht redeneren dat het overbodig is,
deze dingen te vermelden.
Iedereen ondervindt namelijk
aan den lijve waarheen h'it
gaat met de broodprijs, de
kolenprijs, de prijs van een
tramrit en van een pint bier,
enzoverder enzovoort.
Lonen- en prijzenspiraal ?
Nooit van gehoord ! Oordeel
zelf : geen letter daarvan in
de brochure.

TECHNISCH INGENIEUR
Het zal allen, die met de wetenschappelijke vorming van de Vlamingen en met
de industriële ontwikkeling van ons land
bekommerd zijn, verheugen dat de Volksunie op haar merkwaardig Kongres te
Mechelen zich uitgesproken heeft voor de
reglementering en herwaardering van de
graad van Technisch Ingenieur.
Als het inderdaad de waarheid is dat
we een volk zijn \an luentieliouders en
als we indeidaad te veel kopieren en te
weinig schepjieii, dan is dU mei alleen
te wijten aan net TEKORT aan wetenschappelijk geschoold personeel in de
industrie maar levens aan de KWALITEIT van hun vorming.
Wanneer in België het onderwijs van
hoog tot laag dringend behoefte heeft aan
hervorming en aanpassing, dan is dit
zeker het geval met het Hoger Technisch
Onderwijs, meer speciaal bij de vormmg
van technisch ingenieurs. IVIen zit daar
nog steeds opgescheept met een reglementering uit de dertiger jaren, die mis
schien wel aangepast was aan de industriële noden van die tijd, maar die gezien
de uiterst snelle technische evolutie in
19C3 beslist niet meer voldoet.

"V^

Gelukkig hebben reeds verscheidene
scholen (welke ongeveer 9Ü % van het
aantal technisch ingenieurs afleveren), op
aandringen van gezaghebbende industriële federaties, het progiamma van het
toelatingseksamen en de leerstol aangepast zodat de gediplomeerden van deze
scholen wei opgewassen zijn tegen de
steeds hogere eisen die hen worden
gesteld als gevolg van de onophoudelijke
ontwikkeling van de toegepaste welenschappen, de techniek en de ekonomische
en sociale faktoren. Doch niets beiet, dat
er nog scholen zijn die techniscli inge
nieurs opleiden volgens de bepalingen
van het koninklijk Besluit van 5 juli 1Ü33.
Andere scholen zijn voor bepaalde vakken sirenger maar voor andere inschikkelijker. Ook de duui dei studiën is verschillend van school tot achool en gaat
van 3 jaar, over 3 1/2 jaar tot 4 jaar. Het
niveauverschil kwam nogmaals zeer afgetekend tot uiting toen een groep deskundigen werd aangesteld door het Belgisch
Nationaal Komitee van de Europese Fede
ratie van de Nationale Ingenieursvereni
gingen, onx.de opleiding in de Bijzondere
Scholen voor Technisch Ingenieurs te

TEGEN DE

BOEREN

Spinoy is Lefèvre ter hulp
gekomen inzake de stijgende
levensduurte, o.m. door het
blokkeren van de boterprijs,
het uitvoerverbod van varkens
en de aanmoediging van de
invoer van varkensvlees.
« De regering doet iets '. »,
zeggen de regeringstrouwe
bladen. Maar is er dan werkelijk geen andere remedie dan
de lapmiddelen van Spinoy,
die daarenboven de strop
rond de nek van onze boeren
nog wat dichter toehalen?
De C.V.P., van oudsher partij van het boerenkliënteel,
heeft zich zuchtend en « met
de dood in het h a r t » bij Spinoy's topformule neergelegd« Voor de laatste keer », zeggen de boerendeputees van de
C.V.P.
Waarschijnlijk de laatste
keer, omdat er binnenkort
toch geen enkele boer meer
overschiet...
Grote, grote lichten en
buitengewoon moedige staatslui!

bestuderen. Dit onderzoek heeft uitgemaakt dat slechts 24 op de 28 scholen m '
aanmerking kwamen om opgenomen te
worden in de kategorie B van het Europees ingenieursregister. Deze scholen
werden dus gerangschikt op hetzelfde
peil van de Franse « ingenieurs voor
kunsten en ambachten ». De overige vier
kwamen terecht in de kategorie C, waaronder ook de technici van de Zwitserse
« Technicum », de Oostenrijkse « Technische Lehranstalten » e.a. zijn ondergebracht.
We zien dat het hoogst dringend geworden is dat er door de wetgever eindelijk
eens orde geschapen wordt in deze willekeur, dat het programma en de toelatings
voorwaarden worden aangepast en wettelijk vastgelegd, en dat logischer wijze,
gelet op de uitbieiding der verschillende
specialiteiten, de duur der studiën éénvormig op 4 jaai wordt gebracht.
Einde 1963 werd dan door de Administratie van het '1 echnisch Onderwijs van
het Ministerie van Nationale Opvoeding
en Kuituur een voorontwerp van Koninklijk Besluit opgesteld, maar dit ontwerp
was een werkelijke aftakeling van de
graad van technisch ingenieur, zodat de
Bijzondere Scholen werden omgevormd
tot een toevluchtsoord voor al de mislukkelingen van de zogenaamde intellektuele
loopbanen.
Dit ontwel p \Nerd opgeateld zulider het

(.Muzeum, B<iili]ni
EN NOG STEEDS

MOL

De schandalen in het Kerncentrum Mol — niet alleen de
taalschandalen ! — blijven
stof leveren aan de kranten.
Zo is er nu de geschiedenis
van de directeur-generaal die
Mol verliet om elders te gaan
werken. Die te Mol een opzegtermijn van vijf jaar had
bedongen en die 6.000.000 inkasseerde op zijn dooie gemak.
Er zijn niet alleen Evalenko's in het Kolendirectorium!
En het geld te Mol komt 90
% uit de zak van de belastingbetaler.
De toestanden in het Kerncentrum worden dadelijk heel
wat begrijpelijker
wanneer
men weet, dat daar grof geld
kan worden verdiend door een
kleine groep mensen, wier benoeming een partijpolitieke
aangelegenheid is.
De republiek der Kamera-den !

inwinnen van behoorlijk advies van de
belanghebbende kringen of zonder rekening te houden met de voorwaarden die
door de Europese Federatie van de Nationale lngenieurs\erenigingen
opgelegd
worden met het oog op de bevordering
van het verkeer zoals voorzien door het
verdrag van Rome. Dank zij de werkzaamheden en het nardnekkig aandringen
bij de overheidinstanties door de kommissie, die door de Nationale Unie der
T.I. met de studie van dit probleem werd
belast, werd dit ontwerp vervolledigd
door uitvoeringsbesluiten zodat de huidige tekst geruststellende bepalingenbevat, doch het moet. nog op verschillende punten geamendeerd worden wil men
het diploma van technisch ingenieur op
verantwoord Europees peil houden.
Het is nu de verdienste van de Volksunie eraan te herinneren dat er in de
archieven van de Senaat een wetsvoorstel geborgen ligt dat beantwoordt aan
de noden van deze tijd en dat werd ingediend na de betrokken kringen te hcliben
geraadpleegd, nl. de federaties van industriën, industriëlen verbonden en verenigingen van gediplomeerden, inspekteurs,
direkteurs, enz.
Alleen het integraal bekrachtigen van
dit wetsvoorstel zaJ beletten dat de industriële ontwikkeling van Vlaanderen wordt
geremd door niet-aangepast personeel.
Lode Cools.
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SDDden w e fdi meest ekstreme Torm i s «ea
Mad BM t Hoger Leven », vraaraan mensen
meewerkten ais Dosfel, Caüewaert, Persijn.
De wereldo<»'Iog met het aktlvisme zou de
•troomversnelling betekenen in Vlaanderen.
De spontane radikale schok van die beweging
verplichtte haar aanhangers tot een zich verdiepen in en het uitwerken van de nationalistische beginselen in het toenmalig verband.
Naast beginselverklaringen als die van de
Vlaamse Landsbond (1916) en het uitwerken
van de zelfbestuur-idee ook op ekonomisch vlak
door Liederik, kregen we zelfs een grondwetsontwerp van de Leipziger prof. Schmidt voor
een federale staat België.
Ook aan de IJzer ontstaan in die jaren uitgewerkte schemas rond de slogan van de Frontbeweging : « rust noch duur zonder zelfbestuur ». Waar na de oorlog deze twee stromingen van Vlaams radikalisme, het aktivisme
en de frontbeweging, zich zouden vinden in de
Vlaams-nationale politieke stroming met haar
Niet zelden werd in de jongste jaren de aan- weerslag op de ander politieke formaties, was
hangers van het federalisme in België door de
het dan ook niet te verwonderen dat na de
aanhangers van het huidige sisteem verweten,
oorlog het gros van de dokumenten ons zal
dat ze woordfetisjisten waren die alleen maar
toewaaien vanuit de Vlaamse hoek.
schermden met een holle slogan. Na een
Naast de bekende bijdragen van Lodewijk
%roegere ophefmakende uitgave « Het federaDosfel « Het vraagstuk van Vlaanderens zelflisme in Vlaanderen » (verschenen in 1962),
standigheid •» (dat toch nog vooral de idee
heeft de studiegroep van het tijdschrift « Het
beklemtoonde), kregen we in die jaren uitgePennoen » een nieuw boek over dit onderwerp
werkte beschouwingen van de Vlaarasvoelende
uitgegeven. Het betreft een lijvige verzameling
Leuvense hoogleraar L.Van Bauwel, prof. in
« Vlaams en Waalse dokumenten over fedede rechtsfakulteit.
ralisme », bijeengebracht en gekommentarieerd
Prof. Van Bauwel voerde naar aanleiding
door dr. jur. W. Houtman.
daarvan trouwens felle polemieken met de man
Achter deze auteursnaam gaat een jurist en
die in de twintiger jaren de leider van het
historicus schuil die reeds als bibliograaf over
Vlaams minimalisme was geworden : Frans
het federalisme meewerkte aan de eerstge\^an Cauwelaert.
noemde publicatie.
We gaan hier voorbij aan een hele reeks
Het nieuwe boek, dat zeer onlangs verscheen,
Waalse dokumenten, uitgaande van personen
komt zeer gelegen op een ogenblik dat door de
en groepen in de zeer heterogene Waalse
partijkongressen en het toegespitste probleem
beweging die het trouwens niet tot de stootvan de grondwetsherziening de federalistische
kracht bracht van de Vlaamse beweging in die
optiek niet kan uitgeschakeld worden, hoezeer
jaren, va&tgeankerd als de meeste Walen bleven
de strakke unitaristen dit ook zouden willen.
aan het Brussels-Belgisch patriotisme van de
In zijn inleiding beklemtoont de verzamelaar
na-oorlog.
van deze reeks dokumenten dat dit trouwens
Het grote dokument voor die jaren blijft dan,
zijn hoofdbedoeling was. llij stipt ook aan hoe
zowel wat uitwerking als politieke betekenis
een duidelijke evolutie merkbaar is. Tussen
betreft, het bekende ontwerp naar Herman Vos
de eerste publikaties rond 1890, waarin alleen
genoemd, bevattende « een bondsstatuut van
maar sprake is van een vaag beklemtonen van
het Verenigd Koninkrijk
Vlaanderen-Walhet federale beguisel als oplossing voor het
lonië ».
samenleven van Walen en Vlamingen en tussen
Een verd,ere verbreding van de federalisde laatste dokumenten, dikwijls volledig uitgetische
stroming in Vlaanderen bracht Ae doorwerkte grondwetsherzieningen in federale zin
braak van het V.N.V. in 1936 met zijn weerslag
van Waalse en Vlaamse kant, ligt inderdaad
op vooral katolieke kringen in Vlaanderen.
een hele evolutie. De gedachte werd uitgediept
en gekonkretiseerd op het basisstramijn v. li. De groep « Nieuw Vlaanderen » aan de I>euvense universiteit, met de professoren Van Bauwel,
zelfbestuur voor Walen en Vlamingen in een
Van de Wijer, Eyskens, Van der Mueren e.a.,
federale Belgische staat. De indrukwekkende
droeg daar fel toe bij.
neerslag van de gedachten van een reeks fedeVoor jongere mensen, met de houding van
ralistische denkers en groepen in de laatste
het huidig Vlaamse socialisme voor ogen, moet
decennieën doet, hoewel ze dan ook op sommige
het verwondering baren dat we in een opgepunten van elkaar afwijken, heel wat ernstiger
nomen tekst van Hendrik De Man anno 1932
aan dan het kunst- en vliegwerk dat de laatste
een bekentenis tot het federalisme zien met
maanden rond het tema «grondwetsherziening»
o.a. volgende krasse formuleringen : « Niet
uit de mouw werd geschud door onze unitariseen sterke eigen staat is de redding van het
tische hervormers.
Vlaamse Volk, maar een van ALLE centralisAl deze federalistische denkers gingen tentisch,
militaristisch
en
protektionnistisch
minste uit van de hogergenoemde basisidee en
staatsgezag
zo
onafhankelijke,
zo min belemnaargelang in de loop van de jaren de plannen
merde sociale en kulturele verheffing en lokaalmeer konkreet werden, is het zelfs zo dat op
administratieve autonomie, als 't maar in een
vele punten Waalse en Vlaamse voorstellen
federalistisch staatsverbond mogelijk is ». Dat
veel gemeenschappelijke kenmerken gingen
belette hem niet, voorzitter van de B.S.P. te
vertonen.
worden.
In een reeks interessante notas over de
In 1937 zien we zelfs hoe de Katholieke
auteurs van de verschillende voorstellen over
Vlaamse Landbond, laatste bastion van het
het tijdsgebeuren stelt de verzamelaar ons in
minimalisme in Vlaanderen, zijn stellingen verde gelegenheid, mede ook dank zij zijn prachlaat en zich uitspreekt voor een « publiekrechtige historische sintese als inleiding, om de
terlijk statuut voor Vlaanderen ». Van Cauwedokumenten in hun juiste draagwijdte te
laert staat dan alleen.
situeren. Er ligt inderdaad een groot verschil
Na de oorlog zwijgt Vlaanderen. We krijgen
in politieke betelienis tussen het eerste opgeeen reeks ontwerpen in Wallonië, van socialisnomen dokument - een artikel in het Waalse
tische en liberale kant, in de eerste jaren na
blad La Réforme - en de slotstukken, voortde oorlog. Komisch wordt het wel op detailkomend van dan toch sterk het politiek leven
punten als we zien dat zowel de heren Paque
beïnvloedende groepen als M.P.W., Volksunie
als Grégoire, Dehousse, Gruselin en Troclet
en V.V.B.
akkoord zijn om de Voerstreek bij Vlaanderen
Het zou ons te ver voeren, al de behandelde
te voegen.
stukken van dit bijna 300 blz. tellende
Bijna 100 bladzijden handelen dan over de
boek hier te vermelden. We willen er toch
« nouvelle vague », de talrijke teksten in verenkele kenmerken van behandelen. Het pleit
band met de nieuwe federalistische strominniet voor de Vlamingen dat de eerste federalistische stellingnamen uit de Waalse hoek kwam. gen vanaf de jaren 1960. De ontwerpen van
M.P.W., V.V.B, en Volksunie worden uitvoerig
Meer uit een ontgoocheling dan toch over de
behandeld ; het laatsgenoemd ontwerp knoopt
veranderde situatie sinds 1830 omwille van
aan bij het uitgewerkte ontwerp voor federale
de Vlaamse reaktie die rond de jaren 1890 de
grondwet van de professoren Schreurs en
eerste taalwetten er had dorgekregen, dan wel
Couvreur, met als grote verdienste dat het een
uit een echte federalistische overtuiging. Een
Julien Delaite (stuk 189,8) werd federalist om- uitgelezen schaar Walen en Vlamingen akkoord
stelde over eenzelfde tekst, inbegrepen het
dat de Walen niet langer de heersende groep
netelige probleem-Brussel.
in het land bleven.
Ieder flamingant (digne de ce nom, zou Pan
Voor jongere mensen moet het herlezen van
zeggen) die op de zo aktuele problematiek van
de beruchte en dikwijls vernoemde brief van
Jules Destrée aan de koning anno 1912, beter het federalisme wat dieper wil ingaan, kan zich
dan welke historische beschouwingen ook, ver- het zeer verzorgde boek aanschaffen aan de
prijs van 150 F op het adres L. Van Calck,
duidelijken welke de situatie van de Vlamingen
Markt 3, Schepdaal (P.C.R. 49.90.42).
in dit land is geweest. Van Vlaamse kant was

BIJ EEN
REEKS

DOKUMENTEN

WALTER LUYTEN

Bieuyhel de Oude : DE HERDER.
(Muzeum van Dresden)
'NIET ZEGGEN, DOEN
Volgens J a n Verroken vertegenwoordigt de Vlaamse
C.V.P. een derde van de K a mer.
Ze tellen er 66 zetels. Op
212 zetels zou 71 het derde
zijn. Jan Verroken zal dus op
de Volksunie moeten rekenen
voor dat derde. De Vlaamse
C.V.P. zou dus recht hebben
op een derde van de kommissie voor de grondwetsherziening, zei hij.
Waarom eist de Vlaamse
C.V.P. het dan niet ?
Nu zullen er zetelen : 7
B.S.P.-ers, 7 P.V.V.-ers en 7
C.V.P.-ers waarbij ten hoogste 4 Vlaamse C.V.P.-ers of
4 op 21, nog geen vijfde.
Waarom laten ze zich altijd
vooraf reeds in de hoek
drummen ?

RECHT EN VRIJHEID
Een stel unitaristische universiteitsprofessoren
heeft
nog maar eens een manifest
« voor recht en vrijheid » uitgegeven.
Wanneer we als punt nummer twee van hun manifest
lezen « Verwerpen der oplossingen of vergelijken
op
bazis van het zogenaamd
recht van de grond, van het
b oed of van de taal », dan
weten we meteen dat
het
weer eens gaat om het recht,
zich binnen een kaste op te
sluiten en de vrijheid, deze
kaste op haar wenken in haar
lievelingstaal te doen bedienen.
Toch eigenaardig dat d:°
hooggeleerde
rechtvaardige
en vrijheids'ievende
heren
nooit manifesten hebben uitgegeven om bijvoorbeeld verontwaardigd
aan te klagen
het beestenvervoer van mobielen naar Wallonië, de af-

stomping en
verdierlijking
van onze weekwerkers in h u n
smerige Waalse of Franse
«logementen», de afwezigheid
van iedere taalfaciliteit
—
zelfs bij de veiligheidsvoorschriften in de fabrieken ! —
ten behoeve van het Vlaams
werkvee.
De heren kennen m a a r één
recht : het hunne. Een voorrecht, dat gelukkig zijn langste tijd heeft gehad.

OFFICIERENKORPS
Uit de statistieken
blijkt
dat in de loop van het jaar
1962 het a a n t a l officieren
van de Nederlandse
taalrol
slechts gestegen is met 1,5 % .
Einde
1961 bedroeg
het
Vlaamse aandeel in het Belgisch officierenkorps 38,8%;
einde 1962 was dat 40,3% geworden.
Daarbij moet steeds worden
onderstreept dat de verhouding bij de dienstplichtigen
net andersom is : 40% franssprekenden tegen 60% Vlamingen.
In het huidig tempo zal
het tot einde dezer eeuw duren, vooraleer er een bil'ijke
verhouding is ook aan de top
van het leger.
Onlangs nog heeft
een
«Vlaams»
minister
van
Landsverdediging zich uitdrukke'ijk met dit Echternach-tempo
akkoord
verklaard door de instelling van
taalkaders in het i^eger te
verwerpen
En de « V'aamse » parlementairen, die eerst de ta.3,1kaders verdedigden (o.a. de
heer De Boodt), staken h u n
plannetje maar gauw op zak
toen men in Brussel even de
wenkbrauwen ophaalde
Geduld dus maar tot einde
van de 20e eeuw ! En vertrouwen
in
de
unitaire
« Vlaamse » politiekers L

IVOUSUNU

MR F. VAN DER ELST

BIJ HET EINDE VAN HET JAAR
(vervolg van blz. 3)
Ik heb op het kongres van de Volksunie gezegd dat er een samenzwering
op touw gezet is door de regering en
de partijleidingen tegen de Vlaamse
meerderheid in dit land en ik houd
dit staande.
In dit land zijn de gevestigde
machten, door de macht der traditie
en omdat zij h u n belangen vereenzelvigen met de huidige toestanden
en machtsverhoudingen in de staat
vlaamsvij andig, minstens volkomen
volksvreemd.
De Vlamingen kunnen alleen op
zichzelf rekenen, op het algemeen
stemrecht waardoor zij op demokra-

tische wijze hun meerderheid zouden
kunnen laten gelden, zeker niet om
de Walen te benadelen want deze
zouden er niet op wachten om een
echte revolutie te ontketenen, maar
om h u n recht te bekomen waar zij
al 133 jaar op wachten. Dit is geen
overdrijving, want het kan aan de
h a n d van officiële cijfers bewezen
worden hoe schromelijk de benadeling en achteruitstelling van de Vlamingen nog Is.
Het doel van de samenzwering
waarover ik sprak is, de Vlamingen
dit enig wapen te ontnemen door
vervalsing van de demokratie
Sedert jaren weigert men de Vlamingen de zetelaanpassing : de jong-

8Ïéi, gebrekkige en. vervalste zetelaanpassing geschiedde op grond van de
bevolkingscijfers van 1947, dat is 16
j a a r geleden!
De huidige regering beloofde de
zetelaanpassing voor einde 1962.
Wij zijn thans einde 1963 en niet
alleen kregen wij nog steeds geen zeitelaanpassing, doch het is meer en
meer duidelijk dat er chantage gepleegd wordt tegenover de Vlammgen : om. de zetelaanpassing te bekomen zouden zij zich voorafgaandelijk moeten verbinden aan de Walen
zekere grondwettelijke waarborgen
te geven.
Wat betekent dit ? Wat wil men ?
Aan de Waalse minderheid een vetorecht in de hand spelen waarmee zij
iedere hervorming, iedere wijziging
van de bestaande wetgeving voor alle
aangelegenheden die onder deze procedure zouden va'len kunnen beletten.
Dit is niet alleen noodlottig voor
de Vlaamse meerderheid die machteloos gemaakt wordt, in zover dat de
zetelaanpassing grotendeels onbelangrijk wordt, maar het is onzinnig
en gevaarlijk.
De drie traditionele partijen doen
hieraan mee, ook de Vlamingen in
deze partijen : dubbele meerderheid
of twee-derde meerderheid, paritaire
verzoeningskommissie, al deze formules beogen hetzelfde. Men denkt
slechts aan de Walen en wil ze tevreden ste'len op de rug van de Vlamingen.
Het standpunt van de Volksunie is
dat er van grondwetsherziening geen

spraak zou mogen zijn zolang' meec
dan 500.000 inwoners van het V l a a m se land niet geldig vertegenwoordigen
zijn in het par ement in strijd met de:
grondwet en de demografische b e g i n selen : eerst zetelaanpassing, e e r s t
verkiezingen en samenstelling van»
een regelmatig verkozen par'ement. |
Dan pas kan men de grondwetsherziening bespreken, die er inderdaadL
nodig is. Nodig, niet om alleen maarde Walen een veto-recht in de handt
te spelen, maar om een nieuwe:
grondsag te leggen voor deze staatEen nieuwe grondslag die aan-*
vaardbaar moet zijn voor Vlamingen»
en Walen, die beide volksgemeen—
schappen waarborgen moet bieden^
Naar onze mening komt hiervoor a l leen een vorm van federalisme ioni
aanmerking.
Dat conservatief en reaktionair ge-«
worden partijen, die terugschrikkenE
voor iedere ingrijpende hervorming::;
en geen enkel belangrijk probleemd
degelijk weten op te lossen, hiervooc
terug schrikken is misschien begrij—
pe'ijk maar het is een argument t e gen het federalisme.
Want deze partijen willen welis-"
waar geen federalisme, geen eerüjfc:
en konsekwent federalisme, maar welB
een vervalst federalisme : de pariteit;
tussen 63% V'amingen en 37% Walent<
in een unitaire staat !
Wij zijn mensen van goede wil ene
wij willen vrede, doch waarachtige»
vrede is slechts mogelijk in r e c h t vaardigheid.
Wij wensen U a'len een gelukkig
en voorspoedig nieuwjaar.

Pauvre sens et pauvre mémoire
m'a Dieu doni^és, Ie Roi de Gloire,
et pauvre rente
Met ledig hoofd en kranke leden,
en met wat mager brood gesneden
uit God zijn weelde Gar schwacli der Sinn, der Geist entleert
am Krümeltisch vom Herrn beschert
und eingelöst.
Et froid au cul quand bise vente.
Le vent me vient, Ie vent m'évente.
L'amour est morte.
Zo woon ik die zo naarstig speelde,
als de verschopte, blootgedeelde,
koud in mijn straat.

?'-^5*^

Durchfror'nes Aas, wenn's tobt und tost
vom Wind zersaust, vom Wind entblöszt.
Auch Liebe geht.
Ce sont amis que vent emporte,
et il ventait devant ma porte,
les emporta.
Wanneer de wind blaast uit het westen,
strooit hij de blaren en de besten zij zijn geweest.
Grad' Freunde sind's die Wind verweht,
der steif stet vor der Tür mir steht,
und keinen laszt.
L'espérance de lendemains,
ce sont mes fêtes.
Maar de hoop: steeds keert Kerst ten leste dat blijft mijn feest.
Auf Winterwend' ein Hoffnungsrest,
das ist mein Fest.

Pransp tekst uit de 13de eeuw van Pauvre Rutebeuf. Nedei ••'Isp Vertaling van Johan Da "=np Duitse vertaling van
K. Van Bosendael — gemaakt in de tieuvense gevangenis.
m t o o n Van Dijck : ST ANTONIUS EN HET JEZUSKIND.

.tMuzeum Boymans.

DE VOLKSUNIE

B

EEN
JEF
DE
YEUSTER

E e n p a a r w e k e n geleden kloegen w e bij een konfrater-joernal'st
o n z e n o o d over de ieder jaar terugkerende moeilijkheden in verb a n d met een kerstverhaal. Een kerstverhaal voor een w e e k b l a d
als het onze ligt zo m a a r niet langs de straat te r a p e n : het
m o e t in het teken staan v a n de kerstboodschap en m a g geen senlimentele j a m m e r l a p zijn, het m o e t h é n bevredigen voor w i e
Kerstmis vóór alles de geboorte v a n G o d s z o o n is en het m o e t
t e v e n s spreken tot het gemoed v a n wie o p louter h u m a n i s t i s c h e
g r o n d e n ontvankelijk is voor het universele gebod v a n v r e d e
öoor goede wil.
O n z e konfrater a a n h o o r d e stilzwijgend onze j a m m e r k l a c h t e n
a n t w o o r d d e d a n : « Schrijf over P a t e r D a m i a a n ».

Om de één of andere reden die
alleen ons onderbewustzijn
kent,
hadden wij een grondige hekel aan
het heilig mannetje met het knijperbrilletje uit de vaak nogal zoeterige missietijdschriften, « Des Outen
zuviel » in onze kollege jaren waarschijnlijk — maar nu we de woordkarige raad van onze konfrater hebben gevolgd en de nodige dokumentatie over Damiaan hebben bij eengescharreld, schamen wij ons ronduit voor onze laatdunkendheid.
Damiaan was inderdaad een kerel.
En het heeft ons ten zeerste verbaasd te ontdekken, hoeveel
die
Vlaamse boerenzoon uit een klein
Hagelands dorp nog betekent voor de
wereld van 1963 — de moderne en
efficiënte wereld waarin geen plaats
meer schijnt te zijn voor de caritatieve waanzin van een kleine man
die alles vergeet, ook zichzelf, voor
zijn taak en zijn belijdenis.

streek waar hard werd gewerkt, waar
de kuituur aan een weerbarstige natuur moest worden ontwrongen : in
de zomer waren de velden er één
zandvlakte, in de winter werd er gevochten tegen de Dijle die ieder jaar
buit§n h a a r oevers trad.
Vader De Veuster was een boer die
de inkomsten van zijn landbouwbedrijf aanvulde met een graanhandel
Jef zou de vader opvolgen en naar
de mode van die tijd — niet van die
tijd alleen trouwens! — werd hij
naar de Walen gestuurd om er « zijn
Frans » te gaan leren. Want zonde;
Frans was er in de handel niets tt
doen.
Jef De Veuster echter wilde zijn
eigen weg gaan en na maandenlang
opgetornd te hebben tegen de vaderlijke onwil, zette hij toch door en
trok hij naar de Paters der Heilige
Harten te Leuven, waar reeds een
broer van hem was binnengetreden

In die tijd woedde te Leuven een
tyfusepidemie en broer De Veuster,
die klaar stond om n a a r de missies
te vertrekken, wordt bij de verzorging van zieken zelf door de kwaal
besmet. Jef biedt zich dadelijk aan
Cm hem op de Hawaii-archipel te
gaan vervangen.
Einde 1863 — juist een eeuw geleden dus — vertrekt hij en komt n a
een zeereis van 139 dagen op 19 m a a r t
1864 te Honolulu aan.
Vier maand later wordt hij priester
gewijd en krijgt hij Puna als eerste
post toegewezen.
Te Puna verblijft hij slechts acht
maanden en over die periode is er
weinig bekend. Wanneer hij te weten komt dat een lichamelij k-zwakkere konfrater in de uitgestrekte en
onherbergzame streek van Kohala
h e t moeilijk kan harden, stelt hij
hem een ruil voor en vertrekt zelf
n a a r Kohala. Hij bleef er acht jaar
en leerde er één van de grootste gesels kennen zonder te vermoeden dat
hij geroepen zou worden om juist die
gesel te gaan bestrijden : de m e laatsheid.
Bij een kerkwijding te Wailuku
vraagt de bisschop a a n de aanwezige priesters, wie als vrijwilliger wil

vertrekken n a a r het leprozeneiland
Molokaï. Jef De Veuster is de eerste
om zich te melden en ontvangt dan
ook de opdracht van de bisschop. Op
10 mei 1873 komt hij aan op het ballingsoord der melaatsen : een vulkanische openluchtgevangenis die schril
afsteekt tegen de andere paradijselijke eilanden van de archipel.
EEN BOER GAAT ZIJN WEG
Op Molokaï heeft Jef De Veuster
de handen uit de mouwen gestoken
gelijk alleen een Vlaamse boerenzoon dat kan : koppig, vastbesloten
en tegen alle redelijkheid in bouwend
aan een werk waartegen 100 handen
niet opgewassen leken.
Zestien jaar lang is hij blijven
bouwen, zonder verpozen; de vier
laatste jaren als melaatse herder van
een melaatse kudde.
Uit die tijd zijn foto's bewaard gebleven en het dokument dat ons persoonlijk het meest heeft getroffen,
is een foto van h e t altaar in het leprozenkappeltje van Molokaï, een alt a a r dat een ruwe kopij was van hef
altaar in de Tremelose parochiekerk.
Een boer gaat zijn weg, ontroerend
in de eenvoud van zijn scheppend

iiititniiiiiifflHmimnfflin'
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HET HARDE HOUT
Damiaan — we zullen voortaan
van Jef De Veuster spreken; het
brengt de mens dichter bij ons en
er zit iets kombattiefs in de klank
va,n die naam — werd in 1840 op het
gehucht Ninde te Tremelo geboren in
een groot landbouwersgezin. Zijn
prille jeugd viel samen met de zwarte mizerietijd van de hongersnood In
Vlaanderen. Hij was kind van een

EEN DOORZETTER
In het klooster werd hij « broedei
Damiaan »; de gedane studies lieten
hem niet toe op te klimmen tot het
priesterschap. Maar koppig zet hij
zich aan zelfstudie en met de hulp
van zijn broer is hij n a zes maanden
zover dat zijn oversten hem dan
maar bij de priesterkandidaten toelaten.

„naar oeroud model van zijn Hagelands dorp..,
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ANDER KERSTVERHAAL...

vermogen; tussen de wegrottende
melaatsen op het pesteiland bouwt
hij het aJtaar van de kerk uit zijn
Jeugdjaren. Een Vlaamse boerenzoon
gaat zijn weg : hij legt kilometerlange waterleidingen aan en timmert
eigenhandig meer dan 1-000 doodskisten. Hij gooit de smerige grashutten af en bouwt nette huisjes in hout.
Een kerk is hem niet genoeg en hij
zet er meteen maar een tweede recht,
inklusief kerkmeubels en versiering.
Jef De Veuster zou geen Vlaamse
boer geweest zijn, had hij niet gezorgd voor wat thuishoort in ieder
Vlaams dorp : een fanfare en een
zangkoor.
We beseffen het niet genoeg : er
Is iets subliem-ontroerends aan deze
dadendrang, er zit iets groots en h e roïsch in de wijze en het tempo
waarin hij het pesteiland tot een
normale gemeenschap hamert naar
h e t oeroud model van zijn Hagelands

HET GROTE OFFER
Was Jef De Veuster een geëxalteerde, afgestompt en neergedaald tot
het peil van de melaatsen gelijk hij
ze vond? Ook daarover zijn er getuigenissen uit die tijd : het heeft
hem iedere dag opnieuw honderdmaal moeite gekost om zijn n a t u u r lijke, menselijke afkeer voor de afschuwelijke ziekte en de afschuwelijke zieken te overwinnen. In september 1884 ontdekt hij dan, dat
hijzelf is aangetast.
De wereld verneemt het en is er
door ontroerd. Giften stromen toe op
J^et pesteiland, vrienden komen de
« grote melaatse » bezoeken. Hij
wordt er alleen m a a r armer en eenvoudiger om. Niets blijft hem bespaard : het lichamelijk lijden niet,
maar ook niet de zielepijn Zijn medebroeders mijden hem, zijn overste
veroordeelt hem om op het eiland te
sterven en zelfs zijn deugd wordt beklad. Hij gaat zijn weg : eenzaam
tussen zijn geliefde zieken, door de
ziekte één met hen.
Op 15 april 1889 sterft hij. Zijn
doodsbed is het kleine grondmatje,
waarop hij de eenzame nachten van
zijn zestien jaar Molokai heeft gesleten.
Hij stierf zonder te beseffen dat
zijn dood de hele beschaafde wereld
een schok zou geven.

verzorgen van zijn zieken dan in de
biechtstoel. Maar hij deed het voor
God.

VADE ET FAC SIMILITER
Wij leven in de eeuw van de slo*'
gans. Maar de slogan — om dat moderne woord ook in dit verband te
gebruiken — die
bijna
twintig
eeuwen geleden door de Prediker van
de Bergrede aan zijn volgelingen
werd meegegeven, klinkt nog na tot
op onze dagen : 4ga en doe het ook!».
Een eenvoudige, dwingende slogan
voor eenvoudige mensen met een
dwmgend geweten. Zo een mens was
Jef De Veuster. En in de eenvoud
waarmee hij de gevolgen van deze
slogan tot het bittere einde heeft
gedragen, is hij ver uitgegroeid boven de Vlaming, de katholiek, de
priester, tot een figuur van universele betekenis.
Wij hier in Vlaanderen — met ons
gebrekkig en verminkt zelfbewustzijn
— weten niet hoe bijvoorbeeld in I n dia en in de Verenigde Staten de
naam Jef De Veuster genoemd wordt
in de rij van de echte onsterfelijken : Boeddha, Frans van Assisië,
Mc%isieur Vincent, Gandhi, Florence Nightingale, Teresia van Calcutta
en, op onze dagen, Albert Schweitzer.
Zo sterk werkt steeds nog h e t
voorbeeld van de Hagelandse boerenheilige, dat vandaag zijn naam prijkt
op ettelijke leprozerijen die in ontwikkelingslanden door protestantse
missies worden bediend En ondanks
het feit dat oekumenie een woord van
deze tijd is, vergt het weinig verbeeldingskracht om te beseffen wat d a t
in werkelijkheid betekent : de n a a m
van een Rooms priester op een protestantse instelling.
In 1954 werd door de Franse advokaat Raoul FoUereau de « Werelddag voor de Melaatsen » gesticht.
Binnen enkele weken — op 26 j a n u a ri a.s. — zal deze Werelddag voor de
tiende maal worden ingericht, met
de steun van de grote internationale
gezondheidsorganismen en onder de
bescherming van alles wat naam en
faam heeft in de internationale m e dische kringen. Aan deze grote wereldhulpaktie ligt ten grondslag h e t
werk van Jef De Veuster op Molokai.

OOK DAT DIENT ONTHOUDEN
Onze 20ste eeuw heeft veel waarden gewogen en te licht bevonden.
De sceptische geest van deze eeuw
heeft vaak ook te licht bevonden wat
nochtans de stempel van de echte
grootheid en menselijkheid droeg.
Het was onvermijdelijk en nodig d a t
ze de vraag ging stellen n a a r het werk
en de prestaties van de Kerk in de
zgn. « derde wereld »•
Het was onvermijdelijk en nodig
dat zij daarbij stuitte op veel wat
niet bestand was tegen de strengere
kritiek in het licht van een nieuwe
feitelijkheid : de feitelijkheid van de
bewustwording in de derde wereld.
Maar zij verwerpt vaak en lichtzinnig wat voor altijd op de creditzljde van de Kerk en van de blanke
man zou moeten geboekt blijven : de
bijdrage van de missionarissen tot
de verheffing van de ontwikkelingslanden.
De met wijwater verlengde stroop
van een verouderde missieromantiek
heeft dikwijls van de missionaris
gemaakt een overijverig zielevanger;
het scepticisme van onze tijd situeerde die zielevanger in het kolonialistisch klimaat van « beschaaf ze tot ze
wat kunnen werken en houd ze dan
braaf », Een dergelijk beeld is een
karikatuur.
Jef De Veuster was fundamenteel
anders : een hardwerkende, efficiënte vent die meer uren gesleten
heeft op zijn bouwwerken en bij het
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NISA

SARVABHUTANAM,
JA6ARTI

2IJN BETEKENIS
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Dag op dag 115 j a a r geleden : nieuwjaarsbrief van een boerenzoon.

TASYAM
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Een der grote bewonderaars van
Jef De Veuster was Mahatma Gandhi. Men zou een lijvig boek kunnen
vullen met de lof die Damiaan toegezwaaid werd door de groten dezer
aarde, de gelovigen en de ongelovigen. Zijn werk en zijn offer op Molokai zijn het startsignaal geworden
voor een wereldwijde aktie ten bate
van de melaatsen. Zljn n a a m t prijkt
op tientallen en tientallen leprozerijen, hospitalen en klinieken. In zijn
geest en onder verwijzing n a a r zijn
voorbeeld werd de lepra-kontrole gestart door de Wereld-Gezondheidsorganizatie.
Jef De Veuster uit Tremelo was er
ach niet van bewust dat hij in zijn
persoon de aandacht van de wereld
op het probleem van de melaatsheid
Cn daarnaast op gans het gezondheidsprobleem in de achtergebleven
landen vestigde.
Zijn offer is niet vergeefs geweest.
I n zijn spoor zijn anderen gegaan,
daaronder ook weer Vlamingen. De

SAMYAMI...»
grote bestrijder van de m e l a a t s h ^ d
In India, en om dat werk een defl
meest geëerde blanken In gans Aziö,
is de Vlaamse dokter Hemerijckx.
Ook dè,t zijn adelbrieven van h ^
Vlaamse volk.
De Indische professor T.N. Jagadl^
san citeerde tijdens een op 27 sep^
tember 1963 te Antwerpen gehoud«S
rede de Bhagavadglta :
« ya nisa sarvabhutanam,
tasyam jagarti samyami... y
« Wanneer de wereld inslaapt
ontwaken de wijze en de ziener, v
Op wie hij die oud-Indische wijs»
heid van toepassing achtte, verduidelijkte hij terzelfdertijd : « Weinige
levens of legenden evenaren de h e l denmoed van Pater Damiaan. Zijn
leven en dood voor de meest verwaarloosden van 's werelds bevolking, b i j zonder in die dagen, brachten op-<
schudding in de verbeelding van de
wereld en schudde deze wakker voor
de noden van de lepralijders Het effekt van zijn offer was diep en breed
en werkt nog na tot oP heden ».
"•fin- yatf OverstrssJén'.
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STATISTIEKJE YOOR EEN MIJNWERKER
I n ons blad van vorige week werd gewag gemaakt van de opmerking van een Genks mijijwerker, kaderlid der V.U., die
verklaarde dat hij met ons blad maar moeilijk bij de doorsnee
mijnwerkers kon doordringen « Men schrijft wel reeksen artikelen over Zuid-Afrika en over de geschiedenis van de
Vlaamse Beweging, maar nooit wat over de mijnwerkers».
Er v/ord daarbij de vraag gesteld, of deze kritiek juist is.
We hebben er een deel van
onze Kerstdag aan besteed, om
ons in het licht van deze opmerking eens te onderwerpen
aan een ernstige autokritiek.
Als uitgangspunt namen we
daarbij — vanzelfsprekend —
ons weekblad en wel de jongste twee jaargangen. Het is
evident dat de gegrondheid
van de opmerking moet getoetst worden over een periode van minstens
enkele

maanden.
De laatste twee
jaargangen vormen zowat 'n
geheel : zelfde formaat, zelfde aantal bladzijden, zelfde
wekelijkse frekwentie.
We hebben dus 100 nummers van ons weekblad doorbladerd en we bevonden daarbij, dat aan verschillende arbeidersgroepen
volgende
plaatsruimte werd besteed
voor populaire bijdragen uit
het arbeidersleven: transport-

Dat maakt dus in het geheel 88 blz. « grepen uit het
arbeidersleven ».
En nu de mijnwerkers. We
vonden in de beide jaargangen 18 vermeldingen van de
mijnwerkers en hun problematiek, hetzij : 7,5 blz. populaire bijdragen; 2/3 blz. over
de stoflong, 8 maal een pepernoot over stoflong, pen-

andere mensen
er anders
Qver oordelen.
Maar of het er nog veel
zijn ?
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zullen
zullen

0
De film-fans
worden
anders
met slecht bedeeld door de programmators
van de Vlaamse
TV.
In de reeks « FILM VROEGER EN
\'U » verscheen zondagavond
Darryl F. Zanuck op het schei-m, huidig president van de SOth Century
Film
Corporation.
We kregen mooie prentjes
te
zien uit vroegere en
hedendaagse
filmen,
met vroegere en
hedendaagse sterren.
Op zichzelf
was
dit een interessant
overzicht
van
meer dan dertig jaar
film-geschiedanis. Maar of de mens
Zanuck
eigenlijk wel op het scherm verschenen
is, we weten
het
niet
goed. Op sommige
ogenblikken
leek dat wel zo, maar enkele ogenblikken later zagen we hem terug
het veld ruiinen voor
spektakel,
techniek
en dergelijke
dingen
meer.
Best mogelijk
dal wc te veel
viagen van een wereld die zoiets
niet kan
geven...
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Hog. Van der Weyden

arbeiders 1,5 bladzijden; textielarbeiders 8 blz.; hout-en
bouwarbeiders : 6 blz.; zeelui, loodsen en vissers : 14
blz.; postmannen, tolbeambten e. dgl. : 4 blz.;havenarbeiders 5 blz.; metaalbewerkers 4 blz.; verschillende beroepen : 2 blz ; pendelarbeiders 42 blz.
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Ondanks een en ander, dat
onmiddellijk
Ier sprake
komt,
willen we vandaag toch
regisseur
Louis Boxus in de bloemetjes
zetten voor de opvoering
door het
K.y.S -gezeldschap
van
Michel
Daran s « MARTI^E, JE GAAT TE
VER ». Het spel heeft ons een
ovond geamuzeerd,
we
moesten
ons niet voortdurend
ergeren over
opvallende
en storende
regie-fouten en zelfs niet over het peil van
ae opvoering. Yvonne Lex speelde
puik en dat wil heel wat zeggen ..
Wat er dan, ondanks alles, toch
op aan te merken viel ? Op de
eirste plaats vonden we hel sluk
zelf een beetje te
oppervlakkig.
Akkoord dat het de bedoeling niet
wai een zwaar psichologisch
stuk

MARIA.

Ukii,iUUi..!i!IIT

(Parijs, Louvre)

te schrijven over een
kiisismoment
in het huwelijk
Martine-Christiane Villemont. Maar op sommige
ogenblikken
bleef alles toch wat
te veel aan de oppervlakte.
Wat
de spelers betreft, die kwelen
zich
voortreffelijk
van hun taak. Hier
en daar werd wel eens
overdreven.
Daaraan maakte
Werner
Kopers
zich nogal eens schuldig.
Nand
liuyl wandelde het hele stuk door
op de rand van de afgrond,
maar
viel toch niet in de diepte.
In elk geval, het is vorige week
v}i]dag een goede toneelavond
geworden. We zijn van de Vlaamse
TV minder
gewoon.
0
Dezelfde avond nog
prezenteerden Roger de Pooier en Uariy
Kümel ons han wekelijkse « PREMIERE ». Deze keer was het zelfs
een extra lang programma.
Of het
ook beter was dan de
andere
keren,
we durven
er een
hed
groot vraagteken
achter
plaatsen.
^aar onze mening is « Première n
een onbelangrijk
programma
over
onbelangrijke
dingen
geworden,
waar alles door dezelfde
molen
gedraaid wordt : goed en slecht,
mooi en lelijk, kunst en
onkunde.
We kunnen ons natuurlijk
vergissen en het is goed mogelijk
dat

0
We houden
van
TV-opeia,
zelfs op zondagavond.
Indien
hel
een goed werk is en indien
het
voortreffelijk
op het scherm
gebracht wordt, kan een opera-voorstelling
een
ondei houdend
en
gelukt
programma
zijn voor de
zondagavond.
Maar of « AMAHL EN DE NACHTELIJKE BEZOEKERS » aan deze
eisen voldeed, blijft voor ons een
vraagteken. Dat Gian-Carlo Menotti's werk niet voortreffelijk
op het
scherm werd gebracht,
gaan we
niet beweren.
Eddy
Verbruggen
en zijn helpers verdienen zeker de
nodige wierook voor hun
prestatie.
Maar we betwijfelen
zeer of Menotti's werk een geschikt
zondagavond-programma
kan
genoemd
worden.
Men
moet
inderdaad
reeds tamelijk
ernstig
verslaafd
zijn aan het opeia-genre,
wil men
het werk mooi vinden en wil men
er een beetje ontspanning
in kunnen
vinden.
We houden van opera, zelfs op
zondagavond.
Maar dan aub. een
iets lichter genre en een iets beter" kwaliteit.
Dank bij voorbaat I
0

Ook gekeken
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naar « DE NIET
» ?

En

ont-

roerd geweest tot in de diepste
diepten van uw ziel ? Gesnikt en
gesnotterd
bij zoveel
menselijk
leed ?
Na hel einde van de film
hebben we de veizamelde werken van
Hendrik Conscience van de zolder
gehaald. Ze prijken nu, terug op
een ere-plaats in onze biblioleek :
meesterwei ken van de
wereldliteratuur l
Jvb.

sioen of dreigende mljnsluitingen in Limburg. Daarbij
werd 2 maal onze titelpagina
gebruikt
voor
Limburgse
mijnwerkersproblemen : eens
over de dreigende mijnsluitingen; een tweede maal vlak
voor de Mars te Antwerpen,
toen we een grote foto van
een Limburgse kompel brachten als simbool van gans
werkend Vlaanderen. In de 42
blz. over de pendelarbeiders
was daarenboven op talloze
plaatsen sprake van de mijnwerkers.
Daarnaast werden 54 blz.
besteed aan zuiver - sociale
problemen uit het arbeidersmilieu. Daarnaast werden 49
blz. besteed aan sociaal-ekonomische problemen, die het
lot van de arbeider ten
nauwste raken. Daarnaast
werden 13 blz. gewijd aan de
fabrieksslui tingen in Vlaanderen.
In het geheel werden aan
problemen, die iedere arbeider direkt aanspreken, 210
bladzijden gewijd.
Is dat veel? Is dat weinig?
Twee jaargangen omvatten
1600 bladzijden. Na aftrok
van bewegingsleven, lezersbrieven, buitenlandse politiek, kuituur e. dgl. blijven
er over 900 blz. Op deze 900
blz. moeten behandeld worden : de binnenlandse politiek a'gemene politieke problemen, de speciale V.U.-initiatieven en Vlaamse manifestaties, de boerenproblematiek, de vraags^-ukken der
zelfstandigen, enz, enz.

Gelet op h e t telt daS 19&a
• c 1963 jaren waren met «en
buitengewoon dnilcke politie^
ke afctlviteit
(Marsen Mf
Brussel, Wemmei, Wezembeek - Oppem en Antwerpen,
V.ü. - kongressen en -betogingen, taalgrensafbakening,
Hertoglnnedal,
Voerstreek,
enz., enz.), lijkt ons de verhouding stellig niet ten n a dele van de arbeidersgroep
en — gelet op de getalsterkte — de mijnwerkersgroep.
Daarnaast brachten we 84
bladzijden buitenlandse p o litiek, w.o. 5,5 blz. over ZuidAfrika. Landen waar we meer
plaatsruimte hebben aan besteed : V.S., Rusland, China,
India, Cuba, Algerië.
Over de geschiedenis der
Vlaamse beweging brachten
we in het geheel 4 (vier!)
bladzijden, speciaal dan nog
onder
sociale
belichting.
Daarnaast werd tweemaal de
kultuurbladzijde in beslag
genomen dooi de bespreking
van het werk van dr Elias.
Natuurlijk is de a a n een
bepaald onderwerp besteedde plaatsruimte niet het enig
kritcrium. Het is echter een
aanduiding.
Onvermeld blijven hier de
honderden en honderden pepernoten, lezersbrieven, korte stukjes en open brieven
over
sociale
vraagstukken.
We maken
tevens geen gew a g van de bijdragen over
gezinspolitiek, uitbreiding van
het
onderwijs,
demografie,
pens oenen, belastingen, enz.
Dit statisf.ekje wil s l e c h t s
een bescheiden element zijn
bij h e t b e a n t w o o r d e n v a n d e
v r a a g of d e l i r i t i e k v a n o n z e
vriend - mijnwerker gegiond
was.
Mede a a n hem, te oordelen!
T o o n v a n Over&traeten.

DEZE WEEK
OP UW SCHERM
• ZONDAG

13 30 : Skien — 15 30 • Voor boer
en tuinder — 16 00 : De Tijdscapsule — 16 20 : Klein, klem, kleutertie — 16 45 : Wien und wlr lm Walzortakt — 19 00 : Sport m 1963 —
19 55 : Sportuitslagen — 20.00 :
TV-nieuws — 20 20 : Johnny Kraaykamp-show (programma van de
Nederlandse televisie - KRO) —
21 10 : Festival — 21 55 : Sportweekend — 22 25 : Tweede nieuwsuitzending

MAANDAG

16 30 . De gestolen plannen : avonturenfilm — 19 00 : Tienerklanken
— 19.25 : Zoeklicht — 19 50 : De
Weerman — 19 55 : Sport m 't kort
— 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : 't Is
maar een woord — 20 55 : Het ]aar
m beeld — 21 40 : Gershwm-melodieen — 2210 : Tweede nieuwsuitzending.

• DINSDAG

16 30 : Henri Desgranges' nalatenschap — 18 55 : Maxi . film voor de
leugd — 19 35 : Tekenfilms voor
]ong en oud : De Fhntstones —
20 00 : TV-nleuws — 20 15 : Nieuw]aaistoespraak van de heer Paul
Vandenbussche, Direeteur-Generaal
— 20 25 : Het Circus Billy Smart.
Voorstelling van een speciaal kerstprogramma — 21 25 : Openbare
trekking van de Nationale Loterij
— 21 45 ". Maske in Blau : operette
in zes taferelen van Fred Raymond
•— 23 15 : Ritme en vrolijkheid —
23 35 : Muziekparade . Oudejaarsavondprogramma.

• WOENSDAG

12 15 : Nieuwjaarsconcert — 13 30 :
Skispringen. Rechtstreekse
reportage uit Garmisch - Partenkirchen
— 15 30 : Rilden en omzien —
16.15 : Televisum — 19 00 ; Opeiibaat kunstbezit Dulle Griet (Pieter
Breughel) ^ 19 15 : Films voor de
jeugd — 19 50 De Weerman —
19 55 : Spott in 't kort — 20 00 :
TV-nleuws — 20 20 : Speelfilm :
Het Hazepad (The rabbit trap) :
psychologische film van Philip Lea^
cock met Ernest Borgnme. Bethil
Leslie, David Brian en Kevin Corcoran. (Engelse versie met tweetalige onderschriften)
— 21 35 :
Playback — 22 25 : Tweede nieuwsuitzending.

• DONDERDAG

16 00 : De duivel van de 7e klas —
19 00 • Teletaalles : Engels — 19 30:
Arena — 19 55 : Sport m 't kort —•
20.00 : TV-nieuws — 20 20 : Bonan-

za • TV-Western — 21 10 • Film en
Wetenschap — 21 55 : Premiere —
22 40 . Tweede nieuwsuitzending

• VRIJDAG

17 00
Ons Heelal — 17 30 : Baby
groeit op : poppenfilm — 19 00 :
Teletaalles : Frans — 19 25 : Tienerklanken — 19 50 : De Weerman
— 19 55 : Sport m 't kort — 20 00 :
TV-nieuws — 20 20 : Penelope —
2100 : Het gezin Van Paemel :
drama m vier bedriiven door Cyriel
Buysse — 22 35 : Tweede nieuwsuitzending

• ZATERDAG

10 00 : Teletaalles : Frans — 10 25 :
In de spiegel van de kunst — 10 55:
Teletaalles : Engels — 17 00 :
Jeugdprogramma — 17 45 : Schooltelevisie — 19 00 : De geschiedenis
van een kampioen — 19 25 : Dierenrubriek : Alle vissen zwemmen —
19 55 : Sport in 't kort — 20 00 :
TV-nieuws — 20 20 : Er kan altijd
eentje bij : TV-feuiUeton met Andrew Duggan en Peggy McCay (19e
af 1 ) — 20 45 : Pro en Contra —
21 35 : Echo — 22 05 : Dick Powell
stelt voor : De « Sea-witch » (34e
afl ) — 22 35 : Tweede nieuwsuitzending

Voor uw wmterlektuur en
geschenken, koopt boeken
van uw eigen schrijvers !
Marcel Matthijs ' « Onder
de Toren » De enige werkelijke repressieroman tot
hiertoe in Vlaanderen geschreven Het boek van de
aangrijpende
waarheid:
300 blz Ing 115 F: geb.
145 F. « Wie kan dat begrijpen ? » Een van de belangrijkste psichologlsche
romans van de moderne
Vlaamse literal aur • 182
blz ing 65 F; geb 110 P.
Te bestellen bij de auteur,
Oedelem Postrek. 43.67.52.
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KUNST EN KÜLTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR -
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De geboorte en 'de verrijzenis z ^ niet deckts begin en einde van
Krjstus' lichamelijke aanwezigkeid op aarde, doch ook twee kriatelijke mysteries die fundamenteel z^n vo(» het geloof, twee
centrale tema's waarrond de Kerk het liturgisch jaar heeft ge-

> ^ £^9*

bouwd.
In een westelijke wereld, die trots alles sfln geestelijk klimaat

IL

voor een ^ r o o t gedeelte aan het kristendom te danken heeft,
moesten ook deze tema's in de kultuurscheppingen tot uiting
komen en dit des te meer naarmate tijd en

gemeenschap

door de geest van het kristendom doordrongen waren. Niet alleen
de volkskultuur, zich lavend aan religieuse bronnen, maar ook
individuele scheppingen moesten inspiratie vinden in dezetema s.

KERSTMIS IN DE LETTERKUNDE
:'l:j::?;i''rp!ï!r!'"

Wij merken evenwel op dat in de
eerste eeuwen van het kristendom
de verrijzenis (en ook het lijden) van
Kristus meer in het middelpunt van
de devotie staan dan de geboorte. Wij
vinden bv. in de vroeg-kristelijke periode veel meer afbeeldingen van
kruisiging of verrijzenis.
Het Paasfeest is trouwens in de
Slavische en Byzantijnse wereld het
grote feest van het Kristendom gebleven; wij hoeven hiervoor maar de
Russische literatuur na te slaan. Het
Slavische kristendom kent als hoog-

J a n Gu^bueit ; AAi\BIDL>L\t.

ste vreugdegroet het « Kristos woskresje » — Kristus is verrezen — zoals wij het « Vrede op aarde » van
Kerstmis herhalen.
Een ander feit dient aangestipt te
worden : de verschillen in atmosfeer, in gevoelstoon tussen de Germaanse en de Latijnse Kerstviering,
In de Germaanse landen heeft
Kerstmis een voor-kristelijk verleden dat vaak onbewust nog in symbolen en gebruiken voortleeft. In de
meeste Germaanse talen draagt het
feest zelf nog een naam die aan dit
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verleden herinnert. Wellicht ligt
hierin ook een verklaring voor de
verschillende opvattingen van de
Kerstviering : het Kerstfeest in de
€Jermaanse landen is een huiselijk
feest en de « reveillons » zijn van
een voor ons wezensvreemde Latijnse oorsprong.
De literatuur, als bestanddeel van
het kultureel erfgoed, draagt niet
slechts de stempel van de gemeenschap waarin zij ontstaat : zij voedt
zich ook aan de bronnen waaruit deze gemeenschap haar
geestelijke
kracht put.
Het kristendom is één dezer bronnen : de kristelijke mysteries worden
derhalve mede opgenomen in deze
kultuurstroom en dit des te meer
naarmate de gemeenschap kristelijkgeorienteerd en de individuele kun.stenaar traditie- en gemeenschapsverbonden is.
Dit verklaart de rijke oogst aan
religieuse kunst en literatuur uit de
Middeleeuwen. Kerstmis, als het
hoogtepunt in de Germaans-kristelijke wereld, is de inspiratiebron voor
een volkslyriek wier eenvoud en oprechtheid ook nu nog de geblaseerde
moderne mens aanspreekt. In heel
de religieuse lyriek uit die periode
staat de kerstlyriek vooraan.
Maar ook na de aards-gerichte renaissance en de barok — waarin
Vondel zijn Rei der Klarissen dichtte
« O kerstnacht, schoner dan de dagen... » — bloeide de geestelijke lyriek op en in de geestelijke lyriek
het kerstlied en de kerstlyriek : bij
Jan Albert Ban, bij Pater Poirters,
bij Heiman Dullaert en in de volkslyriek der zeventiende eeuw.
Vergeleken bij deze rijke schat
aan kerstleysen en IjTiek, is de door
het mysterie der geboorte geïnspireerde dichtkunst na de romantiek
eerder gering Mist de moderne mens
— ook de moderne dichter — de onbevangenheid, de eenvoud en het onvoorwaardelijk geloof van zijn voorouders, om het woord te vinden dat
dit mysterie benaderen kan zoals de
middeleeuwse dichter? Mist deze tijd
de diepe religieuse deemoed voor het
mysterie en heeft dit zijn weerslag
op het gemoed van de dichter?
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Toch blijft het mysterie van do
menswording bij gelegenheid de dichter inspireren tot een stralend-eenvoudig vers, dat juist daardoor de
diepe eenvoud van het oude kerstlied
benadert.
In onze eigen hedendaagse literatuur bezitten wij — naast Innige
Kerstpoëzie en naast een der mooiste moderne kerstliederen (Susa Nina) — een werk dat de conceptie van
de middeleeuwse mens en diens deemoed voor het mysterie benadert en
dat hierdoor juist zijn plaats in de
wereldliteratuur kreeg : doorheen
Timmermans' taferelen van « Het
Kindeke Jezus in Vlaanderen >
straalt het stille licht van de schilderijen onzer Primitieven, glanst het
rake, beeldende volkse woord dat
door zijn eenvoud juist zo sterk de
poëzie der Kerstleysen benadert.
Niet alleen het Kerstgebeuren zelf,
maar ook de viering ervan en de essentiële boodschap van liefde en
vrede, getoetst aan de werkelijkheid
van het heden, hebben zowel dichter
als prozaschrijver herhaaldelijk inspiratie geschonken. In dit verband
verwijzen wij naar Dickens wiens
Kerstverhalen tot het mooiste blijven
behoren wat de wereldliteratuur hieraan bezit. Wij denken aan de aan novellen zo rijke Duitse literatuur,
waarin het Kerstverhaal een eervolle plaats inneemt. Maar ook onze eigen literatuur heeft de boodschap
van Kerstmis herhaaldelijk geplaatst
in en getoetst aan de werkelijkheid
van deze tijd.
Is er een wranger en bitterder getuigenis voor de wijze waarop kristelijke staatslieden de boodschap van
Kristus opvatten, dan in een novelle
als « Kerstnacht in de Cel » van Ernest Claes? Het Kerstverhaal in onze moderne literatuur he aft een nieuwe beteken's gekregen, al s de essentie ervan dezelfde als \'roe-ger : het
duidt de tegenstellingen aan tussen
de waarheid van de Kerstboodschap
en de wijze waarop de wereld deze
boodschap al dan niet beleeft en het
roept op tot een werkelijk beleven
van het gebod der Liefde en der
rechtvaardigheid, zowel door het individu als door de maatschappij. Dit
is essentieel een christelijke en humanistische oproep.

DE VOLKSUNIE

Ï2

B.S.P. WORDT
KARDINAALSROOD
Deze week bleven de grote politieke gebeurtenissen van
vorige
week ; CVP- en Volksuniekongres;
*e toepsraak van de Paus en
vooral het politiek uitbuiten ervan
in politieke kommentaren,
Le Peuple heeft zich vastgektten in de kuiten van de katolieke
Viaamse hoogstudtnten van LeuTen en Gent, wat van een transtalige kant nog te begrijpen is;
het wordt echter
bijgesprongen
door de rode heren van « Voor
Allen » wier revolutierood meer
en meer op kardinaalsrood begint
te lijken.

Geeit ons opbouwende kritiek in
Te band met het Kongres.
« Deze heeft nu de kans van
haar leven, op voorwaarde echtsr
dat zij in al haar gelederen eensgezind blijft, niet aan opbod doet
in radica'isme, alle demagog'.e de
rug toekeert. Er is in het Vlaam66 land p!aats voor en behoefte
aan een vooruit.stre\'ende V'aamse
partij en de Volksunie kan hiervoor in aanmerking komen, indien
wj met een dynamisch, realistisch
en ruim opgevat politiek, sociaal
en economisch programma voor de
dag komt, een programma dat
kan verwezenlijkt worden. Het
Vlaamse volk wenst vernieuwing
Tan het politieke leven. Het t)egint stilaan genoeg te krijgen van
de oude partijen, die niets blijken
geleerd te hebben en voortgaan
met hun politiek van schipperen
en treuzelen, 'van geven en nemen, van kliekjes en vriendjes, het
Vlaamse volk wenst geen zwaarwichtige en holklinkende leuzen,
h e t . w e n s t . een gedui-fde, opbou-

wende en vooruitziende politiek —
realistisch en breed opgevat...
De Volksunie heeft een kans, wij
schreven het reeds hierboven, zij
moet ze echter waarnemen en alles vermijden wat nog meer verdeeldheid in de Vlaamse rangen
zou kunnen stichten. Indien zij er
kan toe komen d a t van de Volkstmie gezegd wordt : zij is geen
partij gelijk de andere, dan staat
h a a r wellicht een mooie toekomst
te wachten. »
In dank aanvaard'.

PALLIETERKE
Vergelijkt de twee kongressen
en besluit.
« Op het Volksunie-kongres te
Mechelen heeft het nationaal Bestuiu' niet permanent moeten vergaderen om met geïmprovseerde
weg'atingen en tosgevingen een
eensgezindheid na te jagen in abstrakte termen. Te Mechelen hebben ze niet moeten met de ellebogen werken om een paritaire verzoen ingspioced ure over de VlaamsWaalse tegenst°llingen, die in feite neerkomt op Waalse federalistische heerschappij over Vlaams
unitari-me, voo"lopig in het woordenboek te 'at?n. »
In de dagen van de we:k bezondigde Palüïterke zich ech'er mee
aan het spel. Wie zijn de strafsten
in de Vo'ksunie d? « linkfen » of
de « rechtsen )), de « nationa,Usten » of (c de progressieven » de...
en noem maar op. Het is allemaal
een beetje te veel journal'stenspel
van dat OF dat. Op een ogenblik
dat de po'itieke rea'ite't in het
land zich aftekent
in een front
va.n unitaire CVP-ers, BSP-ers en
Liberalen is de juiste houding van
het Vlaamse federalLitische front
dat EN dat.
De oudere nationa'i ten herlnn •ren zich d a t nog wel uit de Frontpartij.

Gaf een ruim en objektief verslag over ons Kongres.
, « Tijdens hetzelfde weekend als

DE A60NNEMENTENSIA6
Er zijn deze week geen sensationele dingen gebeurd en de
rangschikking van de arrondissementen is dezelfde als vorige
week.
Aalst blijft dus einde 1963 aan de leiding liggen. Hoe lang nog
In 1964 ?
Het erelijstje over de jongste week ziet er uit als volgt:
1. Aalst;
2. Roeselare;
3. Sint Niklaas; 4. Dendermonde; 5. Oostende-Veurne-Diksmuide; 6. (ex aequo)
Antwerpen en Mechelen; 8.
(ex aequo) Oudenaarde en
Hasselt; 10. (ex aequo) Brugge en Turnhout.
We herinneren er aan, dat
de abonnementenslag 1964
reeds begiftigd werd met een
mooie reeks prijzen w.o :
Schulmwijn voor iedereen
die 20 punten haalt.
Juwelen Symforosa, Assebroek; ontwerpen Luk Speybrouck :
1 hanger, versierd met twee
cornalinen, massief zilver;
waarde : 750 F
1 paar
manchetteknopen,
massief zilver; waarde: 415 F.
Een reeks geschenken van
de fabrieken Star-Zele :
2 Matrassen Winter- en Zometstar. Verkoopprijs 3 0 0 0 F
stuk
2 Matrassen Ünle-Lux Star
Verkoopprijs 2.500 F stuk
2 Gewatteerde spreien
Verkoopprils 1-500 F stuk
2 GcvaUeorde spreien
Verkoopprijs 1.000 F stuk

4 gewatteerde spreien
Verkoopprijs 800 F stuk
8 Gewatteerde spreien
Verkoopprijs 750 F stuk
10 Gewatteerde spreien
Verkoopprijs 700 F stuk
12 Gewatteerde spreien
Verkoopprijs 650 F stuk
Een bol kaas van 10 kg.
Er zullen minstens honderd prijzen zijn en wie
minstens vijf nieuwe abonnenten maakt zal in elk geval een prijs hebben Personen die nog prij?en willen
geven, kunnen zich richten
tot de algemene sekretarls
Wim Jorissen, Beethovenstraat 16, Brussel 7. Tel. :
(02)21.84,21,
We herinneren eraan dat
het puntenstelsel er als volgt
uitziet : 4 punten voor een
jaarabonnement, 2 voor een
halfjaarlijks, 1 voor een
driemaandelijks De prijs is
thans onderscheidelijk 200,
110 en 60 F, Wanneer de
driemaandelijkse en halfjaarlijkse abonnenten hernieuwen voor gans het jaar,
tellen ze eveneens voor 4
punten.
De prijzen zullen uitgedeeld worden in november
1964.

de CVP, kongresseerde te Mechelen de Volksunie. De opkomst was
minstens even groot als op het
CVP-kongres te Brussel met dit
verschil d a t het percentage jongeren te Mechelen veel hoger lag.
De Volksunie komt op voor een
vooruitstrevende
sociaal-ekonomische politiek (in de eerste plaats
steunend op de sociale kristelijke
beginselen) en voor sociale ge'.ijkheid tussen zelfstandigen en loontrekkenden. De V.U. is de decentralisatie en de deconcentratie niet
ongenegen doch aanziet ze in h e t
huidig unitair stelsel enkel als afleidingsmanosuvres en niet aJs
doelmatige hervormingen. Zij k a n t
zich tegen de grondwetsherziening
zoals deze t h a n s gepland wordt
(opvatting die ook door het katholieke weekblad « De Linie »
wordt verdedigd). Deze partij is
meer dan ooit van oordeel d a t de
aangewezen formule om Vlamingen en Walen in een moda ne demokratische Be'gische staat naast
e'kaar te laten leven het federalisme is. »

DE

\

LIERENAAR

B'ad van de « Vlaamsgezinde »
volksvertegenwoordiger
vm
de
PVV Vanderpoorten tracht scherp
te zijn als een steekmes of Lierenaar, m a a r die k a n t van het mes
r a a k t toch afgebot.
« Het schoonste is dan h e t volgende : de Volksunie m^aneuvreert
door zowel de grondwetsherziening
als de zetelaanpassing te verwerpen. Daarmee werpt die partij het
masker af : het, is h a a r niet te
doen om Vlaams rechtsherstel, wel
om door opruiing de Vlamingen
tot afscheuring van B s l g ë te
brengen; aldus zouden die heren
Volksuni'ten in
een Vlaanderen
terechtkomen, waarin ze h u n VNVinstincten en h u n rexistisch gewe'd, en h u n Hitleriaanse vuist
zouden in werking stellen. Arm
Vlaanderen dat a a n die machtswellustelingen
zou
overge'everd
zijn! De zetelaanpassing zou wel
de Vlamingen in h u n rechten herstellen, m a a r ze zou tevens de
Volksunie h a a r beste propagandanummêrtje uit de h a n d e n s'aan. »

DG Linie
Bezondigde zich aan een vorm
van journalistieke luiheid.
« Te Mechel-'n congjes-seerde inmiddels de Volksunie. Er werd gesteld, dat de Volksunie elke nietfederalLstiscihe
grondwetsherziening afwijst. Door het an-ond'sssment Antwei-pen werd een amendement ingediend, waarin
staat
dat de Volksunie « bereid is met
dat doel een gemeenschappelijk
Vlaams front te vormen » In economisch opzicht was het ook een
amendem.ent dat het
mogelijk
maakte te verklaren dat « no'itieke demooratie moet l e i ' e n tot
meer .sociale en economische democratie en deze ook onderstelt ».
De rede van de voorzitter op de
slotzitting werd door somm'gen geïnterpreteerd als een poging om
de relatief gunstige indruk van
deze amendementen ongedaan te
maken. »
Gebrek aan objekti'i'e't a's we
weten dat reeds na He tosrifn^dal
en ook in zijn rede d • voo'-zitter
een oproep deed tot (?at VHams
Front.
Die
sociaal d-mokratie
sprak uit het hele referaat en niet.
a'len uit amendementen.
Het geheSm van d"ze m'nder gelukte kritiek gaf Mark G ' a m m e n s
zelf met zijn verklaring waar hij
de vorige tijd gezeten had.
« Zondagmiddag zijn we na het
CVP-banket (la truite de la Lesse
voLsinait a vee la poularde de Malines, merkt de redacteur van « La
Libre Belgique » op.i v'ug n a a r
Mechelen gereden, net op tijd om
voorzitter Van der Eist o o de slotzitting van het Nationaal Congres
van de Volksunie de blanke regeerders van Zuid-Afrika onder
luide toejuiciiingen te horen groeten. »
Het zal allemaal wel goed bedoeld zijn maar op alV slakken
zout willen strooien doet soms Vie'
essentiële uit het oog ver.iezen.

f- K

tiugo

Van der Goes i'M/iAGb

MET

YOLKSGAZEg
Na het CVP-kongres zegt .Tos
Van Eynde, met de zelfzekerheid
Van een kardinaal Mere'er die ooit
zegde « Une université fl^utnande,
jamais », dat nu het federalisme
voor goed heeft uitgedl»nd.
« D e Vlaamse federalisten zitten
thans klaarblijkelijk alleen in de
« Volksunie ». Deze heeft zaterdag
en zondag te Mechelen verkondigd
dat zij opkomt « tegen het komplot der drie partijen om de unitaiie staat te redden ».
Wel bekome h e t haar, doch wij
voorspel'en h a a r een uiterst bescheiden succes.
Hoe dan ook voor professor
Perin, voor Genot, voor andere
wallinganten die vandaag dreigen
met de oprichting van een scheurpartij, is er in Vlaanderen slechts
één enkel correspondentieadres, de
Volksunie en één enkele bondgenoot, M. Van der Eist.
I n de M.P.W. kennen somm'gen
trouwens reeds de weg n a a r het
« zwarte » hoofdkwartier. »

DE GAZET
H a a ' t aan hoe zelfs de bakermat
van de Westerse Kuituur, de Grieken op Cyprus, zich nog kunnen
druk maken om
faciliteiten als
grondwetsherziening. Onder de tital Griekse en Turkse Cyp.ioten
slaags :
« De gemoederen zijn gespannen
op het eiland wegens Grieks-Cypriotirche voorstellen om wijzigingen toe te brengen aan de grondwet. De Turk.se Cyprioten verzetten
er zich tegen. »
En dan zegt de Jos dat wij ekstremisten zijn.

voölaOen
Weekb'ad van de BSP. fp ingt
L» Peuple bij tegen de kritiek van
Vlaamse katolieke bladen en de
studenten op een bepailde passus
uit de pause'ijke boodschap a a n
. België.
« De conclusi; d e wij air socialisten uit dit feit trekken :
Het clerical :sme Is in dit land
nog niet
uitgelerfd; integendeel,
het drijit de onbeschaamheid zo
ver dat het zelfs de woorden van
de hoogste katholieke instantie
doodzwijgt omdat die nu eenmaal
niet oas,«pn in een bepaalde denkstructuur. »

KI\n

(Rijksmuzeum,

Amsterdam)

De schijnheiligheid ten top gedreven! Wij meenden juist dat h e t
klerikalisme wilde z^'ggen als de
Kerk zich In zuiver wereldlijke
aangelegenheden mengde. Dit op
het ogenblik dat het concilie de
onfeilbaarheid van de Paus zeer
streng afgelijnd heeft. Als de Sossen dan toch kardinaalsrood willen worden moeten ze de katechism u s leren. Daar staat in d a t de
Paus onfeilbaar is in zaken van
geloof en zeden.
Zo is het Belgisch socialisme
verworden, de m a n n e n van « ons
vader heeft geen vaderland » zijn
de verdedigers geworden van het
engste unitarisme, h a n d in h a n d
niet wie ook dit standpunt wil delen.

LINKS
Geeft de reden aan waarom dit
socialisme zo is ontaard.
Het dient alleen nog om bonzen
te doen omhoog kruipen langs de
rug van de arbeiders.
« Het grote d r a m a van de werkende klasse van West-Europa is,
d a t ze enerzijds steeds strijdvaardig blijft — de jongste staking van
de Franse mijnwerkers
bewijst
zulks — m a a r dat ze anderzijds
meegesleurd wordt door bedriegers
die ze inzet voor valse problemen
— h u n problemen... Men zan zich
afvragen of deze werkende klasse
niet uitgezogen wordt en
als
springplank vooi- sommigen moet
dienen. »
Tot zover Links dat er nog had
kunnen bijvoegen dat diezelfde bediening intussen alvast maar een
nieuwe wet op de ordehandhaving
(hun geordende wanorde) hebben
gestemd die morgen aan wie weet
hoeveel arbeiders zware gevangenis of ze fs het leven kan kosten.
De wet van de heren Spinoy van
Mol en Jos Van Eynde van « Notre
Belgique une et indivis'b'e ».
Walter Luyten.

UURWERKEN
EN JUWELEN
Alle herstellingen
eigen
werkhuis

H U4 S

H. De I anghe
Groenplaats 8
ANTWERPEN
Telefoon 32.93 81

OE VOLKSUNIE

13
DIKSMUIDE
Iste m a a n d a g der maand, 18 uur *
20 van. « Vlaams Huis », IJzerl a a n 83
Tel. 051-507.49. Volksvert. L. Wouters.

SOCIAAL DIENSTBETOON
ANTWERPEN
'ANTWERPEN
1ste m a a n d a g en 3de vrijdag, v a n .
Bf 20 uur. c Peter Benoit », P r a n k iljklel 8, Volksvert R. MattheysHens.
siEiERZELi
Eerste en de 3de vrijdag v.d.
m a a n d 19-21 mir. Veldenstraat 1 :
G . Van den Bosöh.
BORNEM
JSSke eerste zondag, van 11 tot 13
uur. D h r W a r d Rolus. « Ami »,
G r o t e Markt.
BOOM
2de m a a n d a g der maand, 20 uiir 31 uur bi] Meulemans. Pr. De
Bchutterbaan
17. Volksvert. R.
Mattheyssens.
DUFFEL
Elke donderdag van 16 tot 17 uur
bij Van Loven, Kerkstraat. D h r
L u d o Sels.
GEEL
Elke vrijdag 18 uur . 20 uur. War
terstr. 31. Tel. 585.35. Dr Jur. J o
Belmans
Elke zondag 9 uur - 13 uur. Laarsveld 15. tel. 581.42. Dhr. J. Van
den Plas.
LIER
3de m a a n d a g der maand, 21 uur 22 uur. Café « De Hoorn », K. Albertstr, 8. Volksvert. R Mattheyssens
2de en 4de donderdag van de
m a a n d . Van 14 uur 45 tot 15 uur
15 Dhr Ludo Sels.
KONINIGSHOOIKT
1ste en 2de donderdag Van 13 u u r
30 tot 14 uur 30 bij Van den Wyngaert Dorp. Dhr Ludo Sels
MKRKSEM
ledere vierde woensdag van de
m a a n d te 20 uur in h e t lokaal
« Tyl ».
MECHELEN
Tweede vrijdag van 20 tot 20 uur
30. « Guldenhuis », Veemarkt.
D h r Wim Jorissen.
3de m a a n d a g der maand. 19 uur
30 - 20 uur 30 Café « Opsinjoorke », Markt. Volksvert. R Mattheyssens
TURNHOUT
4de m a a n d a g der maand, 19 uur 20 uur. Café «'Cambrimtó «i-Grote
M a r k t Tel. 421.55. Volksvert. R.
Mattheyssens
•Bll5e.«>vrijda!j >t,i6 -<uw-"i> 20' uur
G r a a t a k k e r 142, tel. 421,05 Dhr J ,
Van Bruggen.

BRABANT

BAAL
2de dinsdag der maand, 2i uur 21 uur 30. Bij Vos Gustaaf, Palingpotstr. 2. Dhr A. Segers en M.
Pelgrims.
BOORTMEERBEEK :
2de dinsdag der maand, 19 uur 3020 uur. Bij Geysemans P r a n s ,
Wespelaarbaan 32. D h m A. Segers
en M. Pelgrims,
BRUSSEL-STAD
Elke woensdag 9 uur - 21 uur Andere dagen op afspraak. Hoofdsekr., M. Lemonnierlaan
82, tel.
11.82 16. Dhr Sekretaris.
BRUSSEL-LAKEN
1ste en 3de m a a n d a g der maand,
19 uur - 21 uur R. Neyberghlaan
188, tel. 2664.51. Dhr R. Thiebaut.
1ste woensdag der maand. Steylstr. 115, lel. 25.50.94 Dhr J, De
Eerlanger.
BRUSSEL-MOLENBEEK
E ke laatste vrijdag der maand,
vanaf 19 uur 30 « Chevalier Marin », Gemeenteplem 18. Dhr E.
Seré
Elke dag op afspraak, Courtoiss t r a a t 50-52. Dhr J
De Eerlanger.

BRUSSEiL-EVERE
Elke laatste vrijdag der m a a n o .
vanaf 19 utir 30. « Welkom », H.
Oonsciencelaan 162. Tel. 33.13.30.
D h r E. Torfs.
BRUSSEL-VORST
1ste m a a n d a g der m a a n d , 19 utir 21 uur. Vlaams Huis « De Ossewa », Bondgenotenstr. 307, tel.
74.69.05. D h r M. Vanthournhout
en H. Thuriaux.
HAACHT
2de m a a n d a g der m a a n d , 21 uur 21 uxu: 30. « De Wielewaal », Wespelaarstwg. 37. Dhr A. Segers en
M. Pelgrims.

VOERSTREEK
Laatste woensdag der m a a n d 16
uur - 18 uur. < Hof De Voer », 's
Gravenvoeren. Ir Olem Colemont»
drs. Joris Degraeve.
WATERSCHEI
Elke avond, behalve vrijdag, 19
uur • 21 uur. Elm. Vandorenlaan
47. teL 531.58. Dhr M. Adons.
prov. sekr. Dienstbetoon,
ZONHOATEN
Dagelijks. Welerstr, 2. tel. 132.31.
D h r Alf. Jeurtssen.

OOST-VLAANDEREN

KEERBERGEN
2de dmsdag fler m a a n d , 20 u u r 20 uur 30. « Sportwereld », Putseb a a n 51. Dhp A. Segers en M.
Pelgrims.
HALLE - S T - KWINTENS - LENNIK (Kantons) :
Zich wenden tot de plaatselijke
propagandisten.
LEUVEN
2de m a a n d a g der maand, 19 uur
30 - 20 uur. « Cristal », Parijsstr.
12. Volksvert. D. Deconinck
E k e dinsdag 20 uur
22 uur.
« Cristal ». Dtir P. Rens.
Elke zondag 11 uur 30 - 12 u u r v v
« Cristal ». Dtir P. Rens.
MACHELEN
Dagelijks op afspraak. Van Obbergenstr. 16. tel. 51.32.20, dr V.
Anciaux.
SCHEPDAAL
3de m a a n d a g der maand, 19 uur20 uur. Cafe « In t Stropke », Station. Arch. L. Decoster.
S T MARTENS-BODEGEM
1ste donderdag der m a a n d vanaf
20 uur. Lokaal Volksunie Stationstr. 38. Volksvert. D. DeconincK.

AALST
Iste vrijdag der m a a n d 20 uur •
20 uur 30. Herberg a De Vriendschap », Kerkstr. 9, tel. 053-261.50.
Senator Dienpendaele.
BEVBREN-WAAS
1ste zaterdag der maand, 9 uur 11 uur. Café « Royal ». Markt 5,
tel. 03-75.72.21. Dhr W. Van Remoorter
DENDERHOUTEM
2de vrijdag der maand, 21 uur 21 uur 30. Casmo, Dorp. TeL 054337.58. Senator Diependaele.
DENDERLEEUW
2de vrijdag der maand, 19 uur 19 uur 30 Herberg « De Klok »,
tel.
053-666 53 Senator
Diependaele
EREMBODEGEM-TERJ.
Iste vrijdag der maand. 18 utu- 3019 uur. « De Blauwvoet », Geeraardsbergsestwg. Senator Diependae e
ERWETEGEM
Elke dag
Ten huize n a tel afspraak 09-70.05.25 Senator Diependae.e.

GENT
ledere dag, op telefonische afspraak, Knjgslaan
118. Tel. 0922 39.42. Volksvert L. Wouters
TERVUREN
Iste. 2de en 3de vrijdag der
maand, vanat 20 uur « Huis Roe2de m a a n d a g der maand, 19 uur land », Korte Kmisstr. 3, volks19 uur 30. « De Toekomst ». Hoomvert. Dr L. Wouters.
S%§i;s«.^ fti^.XoMvert. D. DecoGERAARDSBERQEN
ninck.
3de vrijdag der maand, 21 uur WESPHaL,AAR
21 uur 30. Hotel « Geeraard ». Lesède" maandag' der maand, 20 uur sensestr Tel. 054-420.73. Senator
20 uur 30. « De Roos », Grote
Diependaele.
Baan. Dhr A. Segers en M. PelIDDERGEM
grims.
Elke 2de vrijdag der maand, 18
uur 30 - 19 uur. Café Roxy, Hoogstr. 57. Senator Diependaele.
NEVELE
LIMBURG
I Elke Iste zaterd. der m a a n d , ten
huize van Dr Wannijn. Volksvert.
Dr L. Wouters
HAMONT
KALLO
Dagelijks,
voormiddag.
Pastoor
Iste vrijdag der maand, 20 uur Lemmensstr, 9, tel. 453.01. Dr L.
Sempels.
22 uur. F a b n e k s t r a a t 45. Tel. 0375.70 88. Dhr De Vooght.
HASSELT
KEMZEKE
4de vrijdag der maand, 15 uur Elke zaterdag, 9 uur - H uur. Voor15 uur 45 Hotel Warson. Stationsraadstr. 43, tel. 03-71.72.82. Dhr. P.
p em. Tel 011-236.64 Senator DieD'HoUander.
pendaele,
KWAREMONT
Elke zondag 10 uur - 12 uur. Ten
MAASEIK
huize, Dorp. Tel. 055-381.61. Dhr
Elke donderdag, 19 uur 30 - 21
Gies Cosyns.
uur. Vleumerstr. 28. Tel. 612.26.
Dhr A. Everts.
NEERPELT
4de vrijdag der maand, 14 uur 1514 uur 45. Hotel Neul, Stationsplein, tel. 011-426.77. Senator Diependaele.
NIEL-BIJ-AS
Elke dag op afspraak. Stationstr.,
tel. 570.63. Provincieraadsl. J. Degraeve
NIEU WERKERKEN
Op tel. of schrift, afspraak. Prov.
sekr. V U.. Diestweg 452,
tel.
73817. Ir Clem Colemont.
OVERPBLT
Op afspraak. Dorpstraat 142. Dhr
Rene Evers.

VLAMINGEN
die In de Brusselse agglomeratie komt.
EIST DAT MEN ER V IN UW TAAL TE WOORD STA
bij de openbare besturen, op trams en bussen, in cafés,
restaurants, hotels, winkels, grootwarenhuizen, banken,
verzekeringsmaatschappijen en kantoren allerhande.
GEEFT ZELF HET VOORBEELD :
Spreekt er uw taal en doet het beschaafd !
Toont dat wij — de meerderheid in dit land —
wensen geëerbiedigd te worden in onze taal,
OOK en ZELFS VOORAL in de hoofdstad.

VOOR
KENNISMAKING,
HUWELIJK
Schrijf om kosteloze
brocbure. documentatie
eo lijsten n a a r

DE
GELUKKIGE
TOEKOMST
P o s t b u s , 11, D e i n z e :
of n a a r :
P o s t b u s . 381. A n t w e r p e n ;
of n a a r :
P o s t b u s , 149, G e n t ;
of n a a r :
P o s t b u s , 231 B r u s s e l L
Bet ^ o o t ernstig, oorspronkelijk Vlaams Bowelijkswerk van vertrouw e n en w e l s l a g e n voor
ledereen !
De enlee Beroepslnstell i n s voor b u w e l i j k s b e middeling van gans onze
Nederlands sprekende
taaistreek
Dagelijks verschillende
verlovingen.
Stipte geheimhouding.

LEDE
Iste vi'ljdag der maand, 21 uur 21 uur 30 « Remaert », tel. 053227.31. Senator Diependaele.
NEDERBRAKEL
3de vrijdag der maand, 20 uur 20 uur 30. Café « Transvaaj »,
Wielendaalstr., t e l 055-433.62. Sen a t o r Diependaele.
NINOVE
2de vrijdag der maand, 18 uur •
18 uUr 30. « De Ster ». Stationsplein, tel. 054-320.95. Senator Diependaele.

OUDENAARDE
3de vrijdag der maand, 18 uur 19 uur « In de J a m b o n ». Markt
I Tel. 055-319,50. Senator Diependaele.
STEKENE
Elke donderdag 19 uur - 21 uur.
Statiestr. 73, tel. 03-71.74.43. D h r
A. Heysen.
ST. NIKLAAS
Elke zaterdag, 9 uur - I l uur.
R a a p s t r a a t 93 Dhr E. Neels
2de m a a n d a g der maand. Café
« Stad Nantes ». Volksvert. Dr
Wouters.
VELZEKE
ledere dag, op telefonische afspraak. Tel 09-70.08.32. Volksvert.
R Van Leemputten.
WELLE
2de vrijdag der maand. 20 uur .
20 uur 30 « Cambrinus », Dorp.
Tel.
053-666.62. Senator
Diependaele.
ZOTTEGEM
Iste maandag der maand, 16 u u r 17 uur. « St. Jorishof », Markt.
Tel. 09-701052. Senator Diependaele.

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

Iste zaterdag der maand, 15 uur 16 uur. « Vlaams Huis ». Dhr B,
Lootens.
Elke zondag v.m., « Vlaams Huis»,
Ir A. De Ganck.
GISTEL
Op afspraak. P. Bortierlaan 27,
tel. 059-285,09.Dhr M. ZwaenepoeL
KOEKELARE
Op afspraak. Oostmeetstr. 56 Aj
tel. 051-580.31. Biu-gem. E. Lootens,
KNOKKE :
Elke zaterdag, 10 uur 30 - 11 uu*
30. Lokaal « Vlaams huis », Elisa»
bethl. 105. D h m C. de Coninck e a
P. Claeys.
,
KORTRIJK

ï

Iste m a a n d a g der maand, 18 uur*
19 uur. « Vlaams Huis », Groenmgestr. tel. 056-22522. Senator Diependaele.
ledere zaterdagvoormiddag, op afspi-aak. Steenstratelei 8, tel. 109.37.
D h r B. Van Maldergem.
NIEUWPOORT
Elke werkdag vanaf 18 uur Cana^
dalaan 9, tel. 058-231.37. Dhr I *
Mertens.
OOSTENDE' '
Op afspraak, Wapenplein 9 ( t e l
059 -.763.28) h. Van de Weghe.
ST-ANDRIES :
Elke za.terdag voormiddag. Lange
Molenstraat 64. D h r E. Maes.
ST KRUIS :
EMke weekdagavond
(Uitgenomen
I zaterdags). Vuurkruisenlaan 8. D h r
M. Leroy.
ST-MICHIELS :
Iste vrijdag der maand, 18 uur 3019 uur 30. Rijselstraat 239.

uur.

BLANKENBERGE
Elke maandag, woensdag en vrijdag, 19 uur - 19 uur 30. Groenestreiat 45. D h r C. de Coninck.
BRUGGE :
Elke zaterdag, l i uur 30 - 12 uur.
Lokaal viissmghe,
Blekersstr. 2.
Advokaat G. van In.

WESTENDE
Alle werkdagen vanaf 16 uur. Koning Rldderdijk 19, tel. 059-202.68.
Ir. O. Huyghebaert.
WEVELGEM
ledere zaterdag en zondag op aftspraak. Lauwestraat
124,
tel.
420.70. Dhr Herwijn Vandenbuicke.

Weg met de zorgen
Bescherm uw goederen
Dek uw verantwoordelijkheid

CONST ANTI A
WIM MAES

Grote Steenweg 165 - Berchem (Anty.
Telefoon : (03) 39.92.06
Brand - Leven - Familiaal Ongevallen

Ziekenfonds PLANDRIA — wettig erkend. '
Keizer KareLstraat 39, Gent — 09/23.52.27.
R a a d van Beheer : Dr. Van Leemputten, Dr. Van Boxelaere. Dr. Muysman, Dr. Gilbert, Dr. Van der Sloten, Adv. Verniers, Adv. De Rijcke, Adv. Thoeye, Apoth. Chieleng. Ir. Deroo,
Ir. Deroo, Industr. Sturtwagen.
Verplichte ziekteverzekering voor Zelfstandigen.
Vanaf 1-1-1964 kunnen, en uiterlijk op 1-7-1964 moeten alle
zelfstandigen veipllcht verzekerd zijn tegen ziekte en invaliditeit (Wet 9-8-1963) bij een wettig erkend ziekenfonds. (Deze
verzekering zal niet volledig zijn m a a r enkel de grote risico's
dekken).
Het ziekenfonds PLANDRIA is inmiddels uitgegroeid tot de
voornaamste Vlaamse Mutualiteit, met sekties verspreid over
h e t Vlaamse land. Wij verwachten dan ook d a t de Vlaamsvoelende zelfstandigen, tot hiertoe nog niet aangesloten, onze rangen zuUen vervoegen.
Steunende op de ervaring wUlen wij nochtans de zelfstandigen, vrije beroepen en landbouwers, die de leeftijd van 55
j a a r — maximale leeftijdsgrens voor aansluiting — nog niet
bereikt hebben, a a n r a d e n zich volledig te verzekeren en zich
niet te beperken tot het wettelijk verplicht minimum. D i t geldt
des te meer voor de jongeren omdat de betrekkelijk kleine
maandelijkse bijdrage niet opweegt tegen de voordelen die een
volledige ziekteverzekering biedt, 275 P per maand, en dit voor
gans h e t gezin, schoolgaande kinderen tot 25ste levensjaar inbegrepen.
Met F.C. rekening en telefoon k a n men rechtstreeks bij h e t
sekretariaat aansluiten.
Afsnijden en in open omglag als drukwerk, 50 e t , n a a r h e t
centraal sekretariaat sturen.
Ondergetekende,
wonende
straat, n r
te
Telefoon :
Wenst inlichtingen, zonder verbintenis.
Wenst het bezoek te ontvangen van een afgevaardigde van
PLANDRIA. iefst op de volgende dag(en)
20 mogelijk om
uur.
Handtekening,
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ANTWERPEN

KALMTHOIJT
Op zondag 29 december te 20
uur in de zaal « Roxy » : groot
bal, ingericht door het V.N.J. Orkest 8 De Zwervers ».
Deelname in de onkosten : 20 F.
MERKSEM
Kolportage.
Wij hadden in onze afdeling deze maand, aan de vooravond van
het Volksuniekongres te Mechelen, een schitterend geslaagde ledenvergadering waar de referaten
en resoluties van het kongres besproken werden. Er was veel interesse voor deze bespreking. Met
het nummer van de Volksunie,
waarin uitvoerig gehandeld wordt
over het verloop van dit merkwaardig kongres, werd zondag gekoljwrteerd in onze gemeente : zo
maar 200 nummers werden verkocht, wi] danken onze stoere
propagandisten. Alles bewijst, als
wij nog een paar offervaardige
helpers bijvinden, dat wij er moeten toe komen in onze gemeente
bij iedere kolportage eens per
maand minstens drie honderd
nummers te verspreiden. Als ons
blad nog beter oekend zal zijn,
zal het ook gemakkelijker gaan
om abonnementen te werven.
Dank.
De Vlaamse Oud-Strijders vroegen ons, onze mensen te danken
voor hun aanwezigheid op en blijken van simpatie bij het eerste
bal van V.O.S.
Wensen.
Aan al onze vrienden, aktieve
medewerkers, leden, simpatisanten
een zalig en vreugdevol kerstfeest
en voor het nieuwe jaar gezondheid, voorspoed en geluk, vanwege
de voorzitter en het afdelingsbestuur.

Ook zal begin januari een pamflet verspreid worden op grote
schaal in de stad Turnhout.
Reeds van nu af woitien er medewerkers geronseld voor het Inrichten van ons tweede bal, dat dit
jaar een lentebal wordt (4 april
1964). Wij rekenen speciaal op de
jongeren.
Noteer eveneens het
nieuwe
adres van ons sekretariaat : dhr.
Pol Mertens, Begijnenstraat 53,
Turnhout.

LIMBURG

BERINGEN^
De afdeling Vriendenband Beringen hield verleden zaterdag
haar jaarlijks dansfeest dat, zoaJs voorheen, weer uitgroeide tot
een waar succes. Het waren de
Gebr. Minten die met een puike
formatie de avond verzorgden. Ze
speelden zeer stemmige muziek,
zodat de flaminganten weer eens
hun hartje ten volle hebben kunnen ophalen.
GENK
Heden zaterdag 28 dec. te 15 uur
in lokaal Oberbayem, Hoevezavel,
Waterschei : vergadering voor de
kaderleden Genk-Waterschei.
Zoals steeds verwachten we iedereen trouw op post.
LIMBURG
Abonnementenslag.
Er werden ons deze week nieuwe abonnenten ingestuurd door
de afdelmgen Hasselt, Meeuwen,
Halen, Millen en Kermt.

Aanbevolen!

TURNHOUT
Met de kolportage naar Gierle
hebben wij ons vooropgestelde
programma der kolportages afgewerkt.
Ofschoon de laatste weken de
opkomst der propagandisten niet
zeer talrijk mocht genoemd worden, kunnen we globaal spreken
van een onverhoopt sukses.
We haalden in 10 kolportages
een gemiddelde van 70 nummers.
Hier dient aangestipt dat we dorpen bezochten waar nc^ nooit de
minste Volk&uniepropaganda was
gevoerd. Nogmaals dank aan de
trouwe medewerkers.
Gezien het slechte weder en de
komende feestdagen besloot het
afdelingsbestuur, in zijn vergadermg van 19 december, de kolportages stu te leggen tot 2 februari.
Daarentegen gaan we ons meer
toeleggen op huisbezoeken, dit met
het oog op de ledenVerving en de
abonnenementenslag.

Onze jonge Vlaams-nationalistische kunstenaar
VAL
ontwerper van Kongresherkenningsteken en tal
van aanplakbrieven voor
Landdagen enz., vraagt uw
aandacht en steun voor
zijn nieuwjaarsgrafiek.
Stuur hem vandaag nog
20 F onder gesloten omslag
aan : VAN AKEN Lode,
Kouterbaan 45, Malderen.
U ontvangt onmiddellijk
zijn reeks van 8 originele
nieuw jaar kaarten gedrukt
met linosneden.
Voor uw belangstelling en
steun van harte dank bij
voorbaat.

Automohüisten

OOST-VLAANDEREN
GENT
De Volksunie distrikt Gent deelt
mede :
Het kollege van burgemeester
en schepenen der stad Gent brengt
ter kennis dat de aanvullende lijst
der nieuw ingeschreven en der geschrapte kiezers samen met de
voorlopige kiezerslijsten ter inzaI ge liggen tijdens de bureeluren
op de 7de afdeling. Kromme Wal
3, alsook op de politieburelen en
op het arrondissementskommissa/• riaat Gent-Eeklo, Prof. Laurentplein 5, van 15 december 1963 tot
10 februari 1964.
Eventuele verhalen bij het Beroepshof moeten ingediend worden
ten burele van de heer arrondissementskommissaris ten laatste op
10 januari 1964.
Amnestie-aktie.
Dat amnestie nog steeds een programmapunt is van de Vo.ksunie,
bewijst de afdeling Gent door het
verspreiden in deze Kersttijd van
een amnestie-pamflet op 5.000
exemplaren. Wij klagen nog steeds
aan dat wij in een staat leven die
alle rekords slaat van onmenselijkheid en onverdraagzaamheid. Dit
menselijk programmapunt steekt
schril af tegen de zogezegde humane theoriën van de kleurpartijen.

Uit de Standaard van dinsdag
17 december 1963, blz. 9 : « Brussels Kapitaal tegen toepassing van
Taalwet », knippen we volgende
passus :
« Ook zou notaris Davidts uit
Denderleeuw terug plaats moeten
nemen op de schoolbanken om te
leren dat Denderleeuw een eentalig-NederlandSe gemeente is en
dat het luidens de bepalingen van
art. 41 van de wet van 2 aug. 63
niet toegelaten is een akte te verlijden op 4 november 1963 uitsluitend in het Frans; akte waarbij
de statuten gewijzigd worden van
een zekere N.V. Conserverie Globus met uitbatingszetel te Denderleeuw (Staatsblad nr 30.571) ».
Dit kan alleen de antipatie, die
het gemeenteraadslid
bij het
grootste deel van de bevolking geniet, maar vergroten. Met dergelijke « Vlaamse » voorman is de
C.V.P.-afdeling van Denderleeuw
In goede handen.
Voor de conserverie Globus, ofte
Viskot in de volksmond, kunnen
-we enkel, zoals steeds, onze neus
ophalen.
Vlamingen, steunt de Amnestieaktie van de Vlaams Nationale
Studentenunie.
Stort vandaag nog op" P.R.K.
5201.76.
Bt.
Pietersnieuwstraat
138,
Gent.

G.BERGERS
GROTE BAAN 107
SINT NIKLAAS-WAAS
TELEFOON 76.30.01
Nieuwe Danden. de beste merken tegen de voordeligste prijs
Ocasies en Reparaties
uitbalanceren der wielen
Verkoop van Batterijen Varta Uw oude wordt overgenomen Voorbeeld : 1 batterij kost 1000 F ü betaalt 700 F.
Benzine APO 60 centiemen onder de prijs.

SARDINIË
Land der toekomst met 10
m. zon per jaar. Koop nu
uw grond nog voordelig.
Bouwen kost er 50% goedkoper.
Ekstra steun van Staat.
Reeds twee VI. hotels in
opbouw. Onze reisagents.
wachten op uw hotl of villa voor bvolk.. Zeer voordelige belegging. Inichtingen : kantoor blad.

DORTMUNDER
Diepestraat 44 (tel : 32.44.30)
ANTWERPEN
Alle kwaliteitsspeelgoed
Spelien'voor groot éii klein

ZOEKERT.
Voor inlassen en antwoorden op
zoekertjes één adres : algemeen
sekretariaat M. Lemonnlerlaan 82
Brussel, tel. 11.82.16.
5 P per lijn, minimum vier lijnen.
Geen pijnlijke voeten meer : gediplom. voetverzorger konit bij U
aan huls (Antwerpen en omliggende). Voor afspraak tel. 03-38.20.59.
112
Gezocht ; gemeubelde kamer,
centrum Brussel. Ruim, met het
nodige komfort.
Schrijven kantoor blad.
117

't wordt winter Denkt voortijdig aan uw banden. Laat
uw afgesleten banden herrubberen binnen de 24 uren en
dit met 50 t.h besparing bij :

Zocht voor U uit :
De schoonste
herenregenmantels
de beste
herenkonfektie
en maakt voor allen
perfekt passen
MAATWERK
In alle prijsklassen
doe tijdig uw keuze.
Sint Jansvliet 19
(Kleine tunnel)
Antwerpen
TEL. 33.91.65

ABONNEMENTEN I
GEBOORTE
In het gezin Roger VaerewijckDe Pauw te St. Niklaas werd op
16 december een achtste kindje
geboren dat Machteld werd gekerstend.
Hartelijkste gelukwensen.

DENDEREEUW

aandacht

MOUS L.

WERF NU

Vlaamse jg. man 34 j . uit arbeidersmidden, bemiddeld, wenst
kennis voor huwelijk met vlaams.
meisje of beproefde weduwe, zonder kinderen ook uit arbeldersst.
Geen agentschappen.
Schrijven
kantoor blad.
118
Geh. heer 36 j . vlot spaans en
duits, kommerciel noties van boekhoud, en ook in bouwbedrijf niet
onkundig bezit eigen wagen zoekt
passende betrekking.
Schrijven
kantoor blad.
119

Thierbraulidf I
te Leuven
Alle zaterdagêZTfn"
zondagen
Opper-Beleren-orkest
Stemming - plezier
Alle dagen 's middags en
's avonds beste keuken
niet duur.
•
Vanaf 's morgens
tot 's nachts
koud buffet en koffie.
Bijzonder Ingericht voor
groepszeizen, scholen enz.„
Parking voor honderden
autobussen en auto's.
AUes prima 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 Segers,
oude baas van Monopol
Gent, aan de tapkraan.
•

DORT-BIERKEUDER
Oude Markt 22 Leuven
Schoonste bierkelder
van het land.

•

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

Vooruitstrevende en ontwikkelde
vrouw zoekt gerantschap in Gent
of randgemeenten. Eventuele aanbrenger wordt beloond. Schrijven
kantoor blad.
120
Jongeman 39 j . Gewezen oostfronter, werkman, verlangt kennismaking voor huw. met VI. meisje 30 tot 50 J. Schrijven kantoor
blad.
121

Niet vergeten : weldra
Dort Thierbrauhof III
te BrusseL
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ANTWERPEN
Jtong-Vlaamae Stuaentengemeen• c h a p J.V.S.G.
1961-1964.
Driejarig bestaan.
15 u u r : Akademische zitting in
de feestzaal v a n de V.T.B., St. J a cobsmarkt 45, Antwerpen.
Zullen h e t woord voeren : Paul
Daels, voorzitter V.V.B.; Wilfried
Martens, hoofdbestuurslid V.V.B.;
Bruno
Goffin,
ondervoorzitter
J.V.S.G.; Rudi Degryse, algemeen
sekretaris J.V.S.G.; Hugo Haazen,
voorzitter gouw B r a b a n t J.V.S.G.
18 u u r : Receptie voc»: de genodigden.
20 u u r : Groot bal in de zaal
« Sas », Quelltnstraat, Antwerpen,
m e t de gekende Dixieland Band.
Uitnodigingen voor de akademische zitting en inkomkaarten voor
h e t bal zijn t e bekomen op h e t
algemeen
sekretariaat,
Vlaams
Huis « Peter Benoit », Frankrijklei 8, Antwerpen, tel. (03) 32.47.35.
U r e n v a n h e t sekretariaat : 12
t o t 13 u u r 15 iedere werkdag, 19
u u r 30 t o t 20 uur iedere werkdag,
14 uur t o t 19 uur 's zaterdags.
EKEREN
Sociale organisaties.
Wij wijzen nogmaals op h e t
groot n u t , i n onae strijd, v a n de
Vlaams - nationale sociale instellingen.
Arbeiders e n bedienden voor wie
« Vlaanderen eerst » geldt, breken m e t d e kleiur-syndicaten e n
sluiten a a n bij h e t A.V.V. (Algemeen Vlaams Vakverbond).
Alle inlichtingen
desbetreffend
zijn t e verkrijgen bij Leo V a n Boven, Groot Hagelkruis 134, die zich
hiertoe t e uwer beschikking houdt
iedere m a a n d a g v a n 19 u u r t o t 20
uur.
Het is 'n zelfde Vlaamse plicht
lid t e worden v a n de Vlaamse Ziekenkas.
Afdellngsleven.
Voor a l w a t de afdeling betreft
en alle inlichtingen
betreffende
de p a r t i j e n onze actie in h e t algemeen wenden belangstellenden
zich t o t : Piet Volant, voorzitter,
Willy Staeslei 79 (Mariaburg).

BECO

De afdeling Konmgshooikt wordt
als tiende afdeling m h e t arrondissement Mechelen gesticht o p
zaterdag 28 december te 20 uur.
Spreken : de heer Claes, arrondissementeel organisatieleider e n
Wmi Jorissen, algemeen
partijsekretaris.
LIER
Op 28 december t e 15 u u r in
feestzaal « D e Kroon » : kerstfeest
van de Volksunie Lier voor de leden.
Program. :
Optreden v a n een goochelaar.
Afrollen v a n een flün.
Kerstliederen.
Uitdeling v a n geschenken a a n
de kinderen van 2 tot 10 jaar.

Tot 40% KORTING

Plastic vloer en trapbedekkingen Deliflex - Taplflex
enz. Inlichtingen :
Claessens-Cornelis Schutstr. 18 Deurne - T. 36.13.12
Bezoek het Payottenland
Gueuze - Kriek
goede spijzen vindt U in
afspanning

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

?

Voor al uw Vlaamse lektuur
Een adres
Boek- en dagbladhandel

Paul BEQUET
Nassaustraat 6 Antwerpen
« V l a a m s Huis» K n o k k e
Kamers - vol pension gezellige sfeer.
Vermindering v groepen
Elisabethl

105 - T 632.70

Grote dansavond op zaterdag 25
Jan. 63.
VU,VOORDE
Arrondissementeel baL
De m r i c h t m g van n e t arrondissementeel bal, dat dit jaar zo'n
groot sukses kende in Schepdaal,
wordt deze maal verzekerd door
de afdelingen Machelen en Vilvoorde.
Alle afdelingen gelieven nota te
nemen van de d a t u m : 8 februari

f

Abonnementen.
Wij doen een beroep op al onze
leden en medewerkers om door
h e t bewerken v a n familieleden en
kennissen mede t e helpen bij h e t
werven van nieuwe abonnementen.
ST KATELIJNE-WAVER
Groot bal v a n de Vlaamse Kring
op 28 december in zaal Lux, K a telijne-Centrum, m e t h e t bekend
orkest S t a n Philips.
Eerste dans : 20 uur.
Iedereen welkom!

BRABANT

OOST-VL.AANDEREN

AALST
Op zaterdag 28 december e.k.
vindt in h e t lokaal « De Vriendschap » h e t 3de eindejaarsfeest
plaats v a n de Kuituur- en Ontspanningskring «De Vriendschap».
Alle Vlaamsvoelenden v a n Aalst
en omgeving zijn welkom.
L a a t U tijdig inschrijven : 120 P
per persoon.
I n het lokaal «De Vriendschap»,
K e r k s t r a a t 9 Aalst, tel. 261.50.
Bij Luk Rombaut, Molendreef 7
Aalst. tel. 217.66.

ANDERLECHT

DENDERMONDE

I n j a n u a r i zal een grote voorlichtingsvergadering gehouden worden over h e t Volksunieprogramma, uitgestippeld door h e t K o n gres 1964, e n over h e t probleem
Brussel. Als sprekers worden gevraagd Dr Anciaux en volksvert.
Daniel Deconinck. I n m a a r t of
april volgt d a n h e t groot volksbal
m e t Peter Philips. Zaal voor de
beide acties : « Sint Anna » in de
St. Guidonstraat (tussen h e t D a p perheidsplein e n h e t Astridpark).

Aan de propagandisten v a n h e t
Dendermondse wordt bericht d a t
de laatste kolportage v a n dit j a a r
doorgaat op zondag 29.12.63 t e
Moerzeke-Kastel. Vertrek om 8
u u r 30 o p h e t afdelingssekretar i a a t t e Grembergen, Dijkstraat
18. Doe n o g een laatste inspann i n g voor h e t j a a r t e n einde is!
St. Niklaas bij de Volksunie.
De afdelingen St. GUlis en
Grembergen hebben op zaterdag
7 december 1.1. een St. Niklaasfeest
ingericht, bestemd voor de kinder e n der leden v a n beide afdelingen.
Veel
ouders
en
kinderen
hebben gevolg gegeven a a n deze
uitnodiging en weldra was de bovenzaal van Ros Beiaard gevuld
met snaken v a n diverse leeftijd.
N a d a t voorzitter J a n de Koker
h e t belang v a n h e t in h e t leven
houden v a n oude Vlaamse folkloristische gebruiken h a d belicht en
de kleintjes de komst v a n de grote kindervriend in hoogsteigen
persoon aangekondigd, werd het
feest ingezet met h e t verdelen
v a n snoep e n d e opvoering v a n
een poppenkast.
D a a r n a deed de Sint zijn intrede, ontving ieder kind persoonlijk,
sprak enkele vermanende woorden e n overhandigde tenslotte een
zak m e t snoep e n nuttige geschenken.
Dit eerste St. Niklaasfeest was
een voltreffer en h e t resultaat de
moeite die de Inrichting h a d gekost overwaard.
St. Gillis e n Grembergen hopen
op die weg t e blijven voortgaan
en meer en meer oud e n jong bij
h u n aktie t e betrekken.
Tot volgend jaar.

BRUSSEL
Op zondag 29 december t e 16
u u r m de Brialmontzaal, Brialm o n s t r a a t 11 te Brussel 3 : luisterrijk Kerstfeest v a n Blauwvoetvendels, Vl. Meisjesscharen e n
Vriendenkring Groot-Brussel. Optreden v a n jongens- e n meisjeskoor e n v a n Jef Burm.

BRUSSEL (ARR.)

Hulsh. App. Radlo-TVBandopnemers...
37.92.57 ELAGRO 38.74.68
De Damhouderstr. 23 Ant.

KLMTICH

MERKSEM

Deelname in de onkosten : 25 P.

Aanbevolen
Huizen

De afdelingen gelieven bij h e t
opmaken van h u n winterprogramm a met deze vastgelegde d a t u m s
reuening te houden

Donderdag 6 februari, donderdag
5 m a a r t e n donderdag 14 m e i 1964,
telkens t e 20 u u r i n h e t lokaal
« Luxor », Paviljoenstraat 56 t e
Schaarbeek, wordt door de Schaarbeekse Kuituur- e n Studiekring een
vergadering belegd, waarop gekende sprekers zullen handelen over
aktuele problemen.
Zaterdag 8 februari t e 20 u u r
zorgen de afdelingen Vilvoorde en
Machelen voor een schitterend a r rondissementeel bal in de zaal «De
Witte Leeuw» te Vilvoorde,
Zondag 23 februari t e Dworp
beleggen
de
arrondissementen
Brussel en Leuven h u n arrondissementele kaderdag.
Zaterdag 4 april geeft de afdeling Schaarbeek h a a r jaarlijks gezellig samenzijn.

HERMES

W

SCHOOL
54 Z u i d l a a n

211 IVl L e m o n n i e r l a a n
T e l 11.00.33
Brussel

•

VOLLEDIGE

« PETER BENOIT »

Op zaterdag 7 december ging in
café « Rome » de stichtingvergadering door v a n h e t Sociaal Hulpbetoon, d a t tot doel heeft de minderbegoede of behoeftige Vlamingen in deze winterperiode te helpen.
De inrichters Kunnen reeds op
een groot succes bogen : op amper 10 dagen tijds zijn reeds 19
steunende leden ingeschreven die
hun steentje zullen bijdragen voor
dit mooie initiatief
Vlamingen, gij die weet waar
ellende heerst, laat h e t weten. Wij

SEKRETARIAAT-

Frankrijklei 8 Antwerpen

algemene handelsopleiding
Schoolgeld : maximum

Voor uw modem Interieur:

3 maal 3.000,- F

•
De school waar Vlamingen
zich thuis voelen

EURO-DOMl
Kruidtuinlaan 6. Brussel
met : Gesctienken-kelder

GfOl« Vtut:
GLAZEN en MONTUREN.
Gratit voor v«r3«Lerden.
HwiloKngen in eigen werlluiil.

WaHer ROLAND
—

GtJiploi^eerd Optiekw

—

Kitbtrut. 58 — Anlw«rj»i>
|L«I «.«.b. «p •>•* huiinumm»!)
Telifoon: } S . l i U

Beter en voordeliger

BRUGGE
Oproep tot de handelaars.
De haiiüe aars wordc;n eraan
herinnerd dat zij een aanbeveling
voor nun zaak kunnen l a f n o p
nemen m net arr, kontaktb.ad
« de Bezem ». net eerstvolgende
nr van dit b'ad zal begin j a n . 64
verschijnen. Voor alle inlichtingen • Minderbroedersstr. 24, Brugge, tel. 375.99.

Gevraagd ; uitbater voor h e t
< Vlaams Huis ». Gevestigd klienteel, gewaarborgde broodwmnmg.
Hernieuwing abonnementen.
Zich wenden of schrijven :dr. J .
Van Boxelaer, Margote 105, WiWie m de onmogelijkheid was
chelen (tel. 052-434 03).
z'n abonnement a a n net oostbeheer te hernieuwen, kan altijd
OUDENAARDE
nog Dij de plaatselijke propagandisten terecht Wenst u opnieuw
D e ledenvergadering van 17 dete worden bezornt. geet d a n a u-b.
zer kende e e n onverwacht sukses.
bericht op adres MinderbroedersEr werd overgegaan t o t een verstr. 24. Brugge (tel 375 99).
ruiming v a n h e t bestuur v a n de
afdeling m e t h e t oog op de werking in de komende m a a n d e n . De
DIKSMUIDE
abonnementen- en ledenslag werd
Op zondag 22 dec. om 15 uur
reeds flink aangepakt.
vergadering voor al degenen die
Het afdelingsbestuur vergaderde
medegewerkt hebben a a n h e t St.
op 23 dezer en ging o.m. over tot
Nildaasbal.
de verdeling van de nieuwe funcVereffening der verkochte kaarties.
ten.
Deze vergadering gaat door In
RONSE
h e t « Vlaams Huis », IJzerlaan 83,
Het afdelingsbestuur
deelt ons
Diksmuide.
mede d a t de jongste twee weken
Werftochten.
26 nieuwe abonnementen werden
geworven.
22 dec. T Adinkerke : verzamelen
Doe zo voort, vrienden!
om 9 utu' a a n de kerk te Adinkerke e n om 8 u u r 30 «Vlaams Huis»,
WAASLAND
Diksmuide.
Zondag 29 dec. 1963 : laatste
Steungelden voor de aankoop
werftocht v a n h e t j a a r te Diksvan afdelingsviaggen worden met
muide.
dank aanvaard op p.c. n r . 325.33
Verzamelen om 9 u u r in «Vlaams
van de Kredietbank te Sint-NiHuis».
klaas voor h e t n u m m e r 4713 v a n
We rekenen op de groep Oostende Volksunie.
de e n Gistel.

GELD
voor iedereen f
Op gewone handtekening
en onder de strikste
geheimhouding, zonder
onderzoek bi] geburen of
werkgever.
Terugbetaling in
12, 18,24 of 36 maanden

Fel: (02)22.63.48

KOEKELARE
Op 28 december „,s om 20 uur
g a a t in de zaal Monty een groot
bal door, ingericht door de VI.
Vriendenkring van h e t Houtland.
Luc v a n Hoesselt en zijn ensemble
spel€n er t e n dans.
Iedereen van harte welkom op
deze gezellige avond.

Te Leuven overleed op 20 december j.1., in de leeftijd van 66
jaar, de heer Lucien Vanderbeeken, onderwijzer.
Aan
mevrouw
VanderbeekenGrommen e n a a n de beproefde familie bieden wij onze gevoelens
van innige deelneming.

NATIONALE LOTERIJ
DE VOLKSUNIE

KURST^«?

met recht op Kindergeld

HAIMME

WEST-VLAANDEREN

GENT

8.000.- F per Jaar of
Geniet van de lekkere
koffie « D e O l i f a n t >
in h e t Vlaams Huis

zullen helpen in de mate v a n h e t
mogelijke.
Schrijf ons : wij komen bij U
ten huize.
Alle briefwisseling of inlichtingen te sturen a a n : R. De Maeschalk, Langesraat, Ledeberg.
Volgende bijeenkomst o p zaterd a g 18 januari 1964 in café Rome,
Kleine Vismarkt 3, Gent.
Lidgeld voor leden : 10 P per
maand.
Help ons helpen.
j

W K Ivtiof «r vwlooit dt»r>

WEEKBLAD

Oltgave yan ae v.zw V O L K S U M t
BEDAKTIE : !Mr F, Van der Eist. Hoofdredakteur.
r r a n Overstraeten, RedaKUesekretaris.
S Oe Lie. IVlr De Coninik Wim Jorissrn lic W.
Lnyten R Vlattheysst-ns W ''ohhTirt M Babyion,
E. Slosse. d r L . Wouters,
leden
Alle oriefwisseimg vooi cOttKiit aaai :
Rotatvp Sylv ODpulsl tlU Brussel 7 Fel 23.11.98
Beheer : Maunce Lemonnienaan 82 Brussei 1 Tel 11.8216.
Alle klacnien voor met ontvangen van blad op dU adres
Jaarabonnement : 200 F - Halfjaarlijks : 110 F - Driemaandelijks : 60 F
Steunabonnement : 500 F (minimum) - Losse nnmmers : 6 F
Abonnement buitenland : 300 F.
LUCHTPOST ; Koneo 950 F - Zuid Afrika 1100 P. BrazUië-Can a d a 1200 P .
Anaere landen 1000 P
Alle stortmgen voor het blad op oostrekenhiK 1476 97
Volksunie. Brussel I
Verantw. uitg : Mr. F . Van der Eist, Beizegem'^traat 20 Bru.ssel 12

US

DE VOLKSUNÜ

E.

jEN student maakte ons de opmerking dat, zo vele jongeren toetraden tot de
Volksunie, anderen nog op de drempel ervan bleven aarzelen om hetgeen zij noemen « het mystisch nationalisme» of «de nationalistische
mystiek ».
Voorwaar een opmerking waarop men
baasd staat te kijken.

H<[OE zien wij het Vlaams-natto-

nale ?

Wij gaan uit van het konkrete bestaan van h«É
volk en het recht van dat volk op een eigen politieke struktuur om alle uitbuiting door kolonisators te keer te gaan en ons volk zowel m a terieel als kultureel, in ruime zin, tot de volle ontplooiing van zijn mogelijkheden te brengen.

ver-

Immers sinds de Volksunie gesticht werd in
1954 heeft de partijleiding altijd opnieuw twee
zaken vooropgezet : ten eerste dat we een nieuwe partij zijn en ten tweede dat we het Vlaams
nationale zeer konkreet zien.

De idee van het volksnationale is verschillend
van en staat vaak lijnrecht tegenover het
staatsnationalisme. Staatsnationalisme gaat uit
van het begrip staat, is strak centraliserend
binnen en imperialistisch buiten (zo nodig ook
binnen) de eigen staat. Het heeft zich vaak gekenmerkt door een afkeer voor andere volkeren
en staten en leed aan zelfverheerlijking.
De
herrenvolktheorie in Duitsland en het taal- en
kultuurracisme van onze franstaligen waren of
zijn er de verdorven vruchten van.

| N onze statuten ligt dit als
volgt geformuleerd :
Art. 1 : De Volksunie is een Vlaams-nationale

NUCHTER NATIONAAL

de nederandstaligen in België spreken wij gemakshalve van het Vlaamse volk. Daarvan gaan
wé konkreet uit. De theoretici kunnen meer
schakeren. Dat zijn dan persoonlijke standpunten, geen partijstandpunten.

I.

N België moeten we strijden
tegen een ergerlijk staatsnationalisme dat Vlamingen, Walen en Duitstaligen heeft willen —
en- wil — omsmelten tot Belgen met één nation ^ e taal : h e t Frans, waarbij dan de franstalige-en verfranste Brusselaars zich niet alleen h e t
leeuwen-, m a a r ook het hanenaandeel toeëigenen.
De Vlamingen, die België wilden veroveren,
lienen in het spoor van dit staatsnationalisme.
Niét alleen wij, maar thans iedereen, weet sinds
de jongste ontwikkeling bij de Vlaamse C.V.P.ers dat het voor de grote meerderheid van hen
slechts een afleidingsmaneuver gold om het
vraagstuk van het federalisme te ontwijken.
Ook op sommige Vlaams-nationalisten heeft in
de veertiger jaren dit staatsnationalisme afgekleurd toen ze spraken van Wallonië te koloniseren.

H

^.30litieke partij, die tot doel heeft ae aigenele
lïevordenng van het welzijn van de Vlaamse gemeenschap o.m door het nastreven van politiek
zelfbestuur voor Vlaanderen in federaal verband,
met inachtneming van de algemeen-Nederlandse en Europese verbondenheid.
Art. 2 : Zij doet een beroep op alle Vlamingen,
zonder onderscheid van goedsdienstige of wijsi gerige overtuiging, die haar programma onderschrijven en de partijtucht aanvaarden.
En in artikel 3 staat dat iedereen die deze punten aanvaardt lid kan worden van de partij.

H<

[ET woord nationalisme heeft
door de uitspattingen yan het staatsnationalisme in de oren van vele jongeren, die het onderscheid niet kunnen maken, een ongunstige klank
gekregen. Vandaar dat, om verwarring te voorkomen, sommigen liever spreken van het volksnationale dan van volksnationalistisch. Daar het
Europees volksnationalisme de laatste tientallen
jaren ook overgeslagen is naar de voormalige
koloniën spreekt men eveneens van een bevrijdingsnationalisme in tegenstelling tot het
staatsnationalisme.

B

EVRIJDINGSNATIONALISME,
volksnationalisme of volksnationaal: mij om het
even als we maar duideijk akkoord gaan over de
inhoud van het begrip.
De federale idee biedt meer verscheidenheid
dan de nationale maar is ook minder uitdrukkelijk : zij wil bescherming door eigen souvereiniteit maar met hogere binding van elke historische gemeenschap : volkse of andere.

D>PEZE

grondslagen
kunnen
slechts veranderd, zo er in het hoofdbestuur een
meerderheid van twee derde zou gevonden worden.
Daarnaast is er het partijprogram dat op onze
jaarlijkse kongressen besproken wordt en dat
aanvaard of veranderd wordt bij gewone meerderheid door de Volksunieleden, vertegenwoordigd door gemandateerde afdelingsbestuursleden. Ook in de besluiten van onze kongressen is
er nooit sprake geweest van een « nationalistische mystiek ». Men kan er rustig de jaarlijkse
kongresbesluiten op naslaan.

D

'E Volksunie filosofeert er niet
over of de Vlamingen een volk zijn, een volksdeel of een eigen problemengemeenschap. Over

EEL wat Waalse nationalisten
kunnen het thans evenmin volledig afleggen,
wat hun kampanjes tegen de Voerstreek en voor
«Bruxelles frangais » bewijzen. Al schijnt de
laatste maanden bij hen het ware volksnatio-

idor T>té..70im(h'UAAoc

nalisme of de realistische vleugel veld te winnen,
ten minste te oordelen naar «La Gauche » en
«Combat». De realistische vleugel moet trouwens wel inzien dat een gesprek met de Vlamingen anders onmogelijk vruchtbaar kan zijn.

D.IE Volksunie Is dus geen

partij
van mystiekers. Wij zijn eèn nieuwe partij met
een realistisch Vlaamse nationale grondslag, die
een einde wil maken aan de kolonisering van
ons volk door de franstalige kapitalistische en
taalracistische imperiahsten en dit door het invoeren van federalisme, naast het doorvoeren
van de sociale en ekonomische demokratie.

Echte Weense romantiek bi] kaarslicht en Schrammelmuziek

Wiener Cafe azum

in het

Sepphy

Wegens steeds verdere uitbreiding van de
zaken, werden sinds 7 november 1963 de
burelen van de maatschappijen Rolus &
Van der Paal en Ons Landhuis overgebracht naar Jan Van Rijswijcklaan. 62,
(tei 37 54.38).

Mechelsebaan 64 - Rijmenam
(baan Mechelen-Keerbergen).

Koop uw likeuren - wijnen en zomeer
tegen Kroothandelspnjzen bi]

GROOTHANDEL

F.S.

Liersesteenweg 372 - Mechelen
Telefoon : (015) 14909
Tevens

alle

Kosteloze verzending bl] hoeveelheid
artikelen voor cafe's en restaurants.

Rechtstreeks van de maatschappij Rolus &
Van der Paal eigenares kunt U thans onroerende geldbeleggingen doen in gronden
gelegen te Dilsen. Overpeit Helchteren.
Neerglabbeek, Oostmalle. Weelde, Mortsel,
Schelle, Kwaadmechelen. enz...
iTevens kondigen wij ü de oprichting aan
van twee nieuwe maatschappiien. de n.v.
« Krediet- en Financievennootsehap» en
« Verzekeringen Van der Paal en Voorbraeck ». waarvan de Burelen eveneens
zulleij ondergebracht worden op Jan van
Rijswijcklaan, 62, Antwerpen (tel 37 54.38).

