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De Schelde-Rijnverbinding werd d a n toch in de Kamer
met een grote meerderheid goedgekeurd. De Waalse socialist Massart, die destijds zijn ontslag uit de B.S.P. had
uitgelokt, doordat hij zijn verwijt niet wou intrekken
waarbij hij de Waalse socialisten ervan beschuldigde meer
a a n h u n geldbeugel d a n a a n de Waalse belangen te denken,
kwam bij de bespreking nog a a n h e t woord. Na de overtuigende argumenten en ophelderingen van minister Fayat,
diste hij opnieuw in goede meetingstijl de Waalse grieven
op. Hij deed h e t vooTzichtig in de voorwaardelijke wijze
en legde zijn bezwaren in de mond van de (onbekende)
m a n in de straat. Hij is geen redenaar als Renard, in wie
de linkse Waalse nationalisten een onvervangbare agitator
verloren, m a a r toch moet hij met zijn wat schorre stem
en lichtelijk hartstochtelijke toon op 'n ontvlambaar Waals
publiek enige indruk maken. Het klonk wat krampachtig
dramatisch, toen hij met lichte stemverheffing uitriep d a t
h e t zoetwater nog de enige rijkdom van Wallonië is. Hij
verklaarde geestig onder algemeen gelach dat de Walen
niet zelfzuchtig zijn en al dit water alleen willen opdrinken. In verband met de kostenverdeing noemde hij de Nederlanders schraapzuchtig. Zelfs indien d a t zou waar zijn
dan was h e t verdrag, waarop zijn kritiek sloeg, een bewijs
d a t zij het dit keer niet waren. De Nederlandse journalisten
in de tribune moeten bij al die Waalse onzin h u n hoofd
hebben betast. Vóór de stemming legde minister Fayat een
verklaring af waarbij de steun van de regering werd toegezegd om de Gentse belangen te waarborgen. De Gentenaars hebben dan ook allemaal h e t verdrag goedgekeurd.

ABONNEMENTSPRIJS

Wij vestigen de aandacht van onze lezers,
propagandisten en simpatizanten op de prijzea
van een abonnement op ons blad : Alxmnemeat
voor een jaar (50 nummers) : 220 fr.
Abonnement voor een half jaar : 130 fr.
Abonnement voor een kwartaal : 70 fr.
Dit zijn spotprijzen vergeleken bij deze van
andere weekbladen. Maak er gebru-k van <iva
nieuwe lezers te winnen ! En mogen we vragen,
vanaf deze week het geld voor de abonnementshernieuwing klaar te leggen ? Dank bij
VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS voorbaat I

PARTIJ

TIEN JAAR VOLKSUNIE (1954-1064)
JDBEL-FEESTMAAL
o p z o n d a g 2 0 december 1 9 6 4 te 14 u u r in feestzaal
Antw^erpen. (Einde rond 19 u u r ) .

« H a r m o n i e », Mechelsesteenweg*

— In aanwezigheid van onze verkozenen van Kamer. Senaat, Provincie en Gemeente,
van alle leden van het Hoofdbestuur en het kader van de partij;
— met mooi verzorgde muzikale omlijsting;
— in een prachtig dekor.
De tafel wordt voorgezeten door algemeen voorzitter Mr Frans van der Eist Schrijft tijdig ini
door storting van 135 fr op nostrekening 8865.23, R. DCb^yse, Berchem (Antwerpen). Het a a n tal deelnemers is beperkt tot 600.
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DEZE WEEK IN DE
Harmegnies, een socialistische Waal uit de Borinage,
n a m — mede namens de Vlaamse socialisten — nog geen
voldoenmg met een krediet van 100 miljoen om de studies
van de Waalse stuwdammen en de werken in Vlaanderen te
bekostigen. Hij verlangde een wet, strekkend t o t de bouw
van de Waalse stuwdammen. En dat was zelfs voor deze
Waal nog niet voldoende, want hij bedong de volstrekte
voorrang voor de werken in Wallonië. Na de volstrekte
voorrang voor de Route de Wallonië, waarvan een Waals
economist schreef dat zij volkomen overbodig is en zelfs
schadelijk voor de Waalse economie, n u nog volstrekte
voorrang voor de Waalse stuwdammen ! Lefèvre h a d nocht a n s verklaard d a t h e t waterprobleem ook in Vlaanderen
gesteld is; met zijn gewone bombarie had hij h e t zelfs t o t
nationaal probleem uitgeroepen. Nadien kwamen nog verscheidene sprekers op de tribune. Al de Walen onder h e n
zochten naar een alibi voor h u n opgeruide kiezers. Zij
durfden niet tegenstemmen omdat h e t verdrag h a a s t een
geschenk is vanwege Nederland, maar waagden h e t niet
voor te stemmen, omdat zulks onverenigbaar was m e t de
verdraaide voorstelling die men in Wallonië van h e t verdrag
had opgehangen.
Lachwekkend was gewoon de verklaring van de communist Moulin, die kwam vertellen d a t het verdrag ten goeae
komt aan de « Hollandse kapitalisten ». Hij werd gewoon
van de tribune weggelachen Zo mogelijk was de stemming
bij de communisten nog bespottelijker. Mouün stemde
voor het verdrag « uit solidariteit» en de overige communisten stemden tegen. De communistische groep vestigde
een hoogterekord van pohtieke onnozelheid, dat moeilijk
zal zijn neer te halen.
Het twintigtal leden d a t tegenstemde of zich onthield,
bestond uitsluitend uit Walen on de onbetaalbare oude
heer Huysmans na.
Tindemans, de nationaie secretaris van de C.V.P., h a d
reeds de week voordien aan minister Gilson een vraag gesteld omtrent de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. De
minister moest n a een eerste behendige afweerbeweging
toegeven, dat een ruim gedeelte van het ondergeschikt
personeel nog niet werd benoemd Verder d a t de Commissie nog steeds niet over eigen lokalen beschikte. Haast
anderhalf j a a r n a het van kracht worden van de wet. Er
wordt echter met « bekwarrte spoed » aan de kantoren g e werkt, zei hij met uitgestreken gezicht en op officieel a m b telijke toon Een gevaarlijk droogkomieker, die kleine
radde Brusselaar !
i^ik Claes.
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TAALPERIKELEN
Geachte Redaktie,
Een paar maanden geleden hield
LV-R., Antwerpen, in deze bri^venrul»-iek h e t zoveelste pleidooi voor
h e t vervangen van h e t F r a n s door
h e t Engels als tweede taal in
Vlaanderen Hij k a n gelijk hebben
De vraag is echter : wat willen wij
bereiken ">
W a t wij n a a r mijn bescheiden
mening moeten bereiken is h e t volgende : d a t de overgrote meerderheid der Belgen naast een grondige kennis der moedertaal, van de
tweede landstaal h e t Engels en h e t
Duits minstens een passieve kennis bezit, d w z d a t ze m staat is
de talen te verstaan, zonder ze
daarom behoorlijk t e kunnen spreken of schrijven. Met d^ moderne
middelen en methodes waarover
we thans beschikken moet dit
stadium voor al wie een beetje
aanleg voor talen heeft v n j vlug
te doorlopen zijn Voor intellectuele Vlamingen is h e t daarenboven
van het hoogste be'ang d a t zO,
ook al om wille van de vele carrièrenu^elijkheden m en buiten
Europa, de Franse zowel als de
£ngelse taal op een wïhocxrlijke
iranier zouden weten te hanteren
En hoeveel eenvoudige volksmenBen zullen zich daar zelfs m e t
willen voor inspannen ' .
Dit IS d a n helemaal iets anders
d a n hojjeloos verouderde klem flamingantische
slagzmnen m de
a a r d van «onze volksmensen hoeven geen Frans te kunnen begrijpen en zich uit de slag weten te
tr-kken »
Hoe gaan we nu onb doel bereiken ' Er IS het schoolse en het
naschoolse taalonderwijs
Vooral
dit laatste biedt ruime mogelijkheden omdat h e t niet in h e t zo
enge k e u r s l i ^ van h e t schoolse
onderwijs gewrongen zit.
Maar an de allereerste plaats
dient de opleidmg van onze taaileraren grondig herzien W a n t het
gebeurt n u maar al te vaak dat
21J die een taal onderwijzen, die
taal zelf niet voldoende machtig
zijn
Vervolgens moei het literair en
pseudo - literair onderwijs beslist
tot bescheidener afmetingen wor

den teruggebracht En ten slotte
Leuven, V V L - Gent, J V S G zouden inspectie en directie er
Antwerpen, J V S G
- Limburg,
streng de h a n d moetsn aanhouden,
J V S G - Oost-Vlaanderen, J V S G
a a t er v a n diktees een zeer matig
Biussel, J V S G - West-Vlaandegebruik wordt gemaakt en dat h e t
ren bijeengekomen te Antweipen
nu eens voor goed uit is met h e t
op 14 novenber 1964 besloten •
laten ondre-men van spraakkun1 Twee organismen n J VNSU
dige regels m de vreemde taal
en JVSG uit te bouwen, lespektieAls we d a n n a verloop van javelijk voor h e t hoger en lager onren h e t allereerste doel bereiken,
deiwijs m Vlaanderen
d a t namelijk de overgrote meer2 Een overkoepelend organisme.
derheid v a n de Walen zowel als
Verbond der Vlaamse Federalistivan de Vlamingen de tweede
sche Studenten ( V V F S ), m h e t
landstaal verstaat, wat is h e t d a n
leven te roepen, d a t alle studenten
nodig d a t én Vlamingen en Walen
en jongstudenten die zich op basis
een vreemde taal, m casu Engels,
van een tweeledige federalistische
met elkaar gaan b r a b b e l e n '
struktu'urhervormmg van de BelgiLaat elkeen zijn
moedertaal
sche S t a a t verenigen, zal vertegenspreken D a n zal niemand zicih
woordigen
benadeeld voelen en d a n zullen
Derhalve roepen wij alle studenwe tenminste een taal h o ' e n en
ten uit Vlaanderen, welke ideologeen gestamel Dit procédé werd
gische of partijpolitieke overtuitoch al bij herhaling (alleen nog
ging ZIJ ook toegedaan mogen zijn,
m a a r niet vaak genoeg) met sucop zich m e t h u n verenigmg of m ces m de T V toegepast
dividueel, bij ons a a n te sluiten m
Laten wij bij dit alles m e t uit
een streven n a a r een tweeledig
h e t oog verliezen, d a t h e t de wensfederalisme
droom van c«ize nationale en traditionele
tegenstrevers
is,
de
Volksunie blijvend te zien als een
reactionaire, klein - flanilngantische partij En laten wij d a n voor« POËZIE ACHTER
al positief al onze krachten bundelen en samenballen om de onTRALIES »
derwljsslag in de Brusselse agglomeratie (voor ons Vlaamse volk
M jnhei en.
een kwestie van zijn of niet zijn')
Mijn zo pas verschenen dichtenigzms m ons voordeel te helpen
bundel IS niet alleen een bloembeslechten
lezing v a n gedichten, verschenen
RVO
In vier zwarte dichtbundels. Er
staan meerdere gedichten in die
nergens verschenen Zo o a. « Laatste Moeder - Sonnet », « Het
MOTIE VU-STUDENTEN
Schoonste Lied », « Eenzame Vogel », « Remember You », enz
Vaststellende d a t er op h e t huiGezien menigvuldige vragen n a a r
dige ogenblik een sterker worden« Moeders Dodenkrans », m'n eerde federalistische strommg waar
ste zwarte bundel (driemaal herte nemen valt die o a tijdens de
drukt), werden uit deze K r a n s de
jongste
gemeenteraadsverkiezmbeste gedichten overgenomen, zogen op opvallende wijze naar vodat meteen de wens van velen
ren is getreden
werd vervuld
Oordelende d a t deze basisstrom m g h a a r weerslag moet vinden
Of ons dichterschap « bij Gods
in een gestruktureerde organisagenade » zoals h a a s t veertig j a a r
tie, tenemde t e komen tot een
geleden Cyriel Verschaeve
ook
krachtenbundeling, die representaschreef m zijn voorwoord m onze
tief IS voor alle Vlaamse Federa« Liederen v a n Liefde en Strijd »
listische studenten en jong-stu(Boekenhalle, Leuven - Leiden),
denten,
ons voordelig was, durven wij betwijfelen De tijd is lang voorbij
hebben de vertegenwoordigers v a n
toen « Het Laatste Nieuws » h e t
V N S U - Gent, V N S U - Antwerpen
V N S U - Brussel, V P S - aandorst een foto te brengen van

ondergetekende, sam^n m e t een
vleiende bespreking van een dichtbundel Tot de Gedoemde Dichters
(Rodenko') behoren ook a j , die
dikwijls tegen heug en mtSig in
de politiek gesleurd, de al te konsekwente belijdenis van h u n overtuiging in de pragmatische prog3:^mmas
willen
overbrengen.
Dichters zijn (meestal)
konsekwent. Partijen zijn d a t nooit E n
dus
Kamiel Huysmans zegde ons
eens • « Ik heb uw politiek altijd
gekorrigeerd met uw gedichten ».
Maar is d a t ten slotte m e t ook de
erkenning van dit
konsekwent
denken en handelen, d a t wij misschien soms te veel doch de politieke partijen altijd te weinig opbrengen'
Gedoemde Dichters eindigen h u n
leven wel eens voor executie - pelotons, want h e t enige wat partijen konsekwent doen is • h a t e n
Is onze banneling Wies Moens
«• m e t steeds het slachtoffer v a n '
E n waar blijven de lofredenaars
van « De Rechten van de Mens s '
ZIJ die de repressie zo p a s met
tien jaar komen te verlengen, als
Kerstgeschenk voor veel meer d a n
duizend bannelingen! En d a n zijn
Ze verwonderd d a t er dichters gevonden worden om h u n racca uit
t e schreeuwen
tegen
de partijpolitieke anti-humani'tpn i
Ward

Hermans.

WET DEGRELLE
Het uitgebreid presidram van de
VNSU, m buitengewone vergadering bijeengekomen te Gent op
30 november 1964 :
— heeft met verontwaardiging
kennis genomen v a n de goedkeuring v a n de z g « Lex Degrelhan a »;
— verwijst n a a r h a a r m de pers
gepubliceerde motie v a n 5 oktober
J 1, waarin deze wet onmenselijk
werd genoemd, te meer daar het
een
uitzonderingsmaatregel
be
treft;
— twijfelt a a n de wettelijkheid
van deze maatregel,
— is v a n m e n m g d a t h e t bedoelde ontwerp t e willekeurig de

beslissing overlaat a a n de heer
Ministei van Justitie en znn op)volgers,
— meent d a t de misdadigeis
van gemeenrecht dienen gestraft :
vraagt derhalve de heer Minis+er
de namen van de vijftig weerhoudenen te openbaren.

MOTIE
Het Komitee voor
Algemene
Amnestie heelt met ontsteltenis
kennis genomen van de goedkeur m g van de wet Vermeylen, t o t
verlenging v a n oe verjaring v a n
pohtieke misdiijven
Deze wet
druist regelrecht in tegen de normen, vastgelegd m de «Vei klaring
van de rechten van de Mens» en
wel bepaald tegen
Art 11/2 : « Z o zal ei geen
zwaardere straf woiden opgelegd
dan deze die toepasselijk was op
h e t ogenblik van h e t bestaan v a n
de strafbare daad»
Art 28 ' « I e d e r heeft h e t recht
te vergen d a t o p het sociaal en
op h e t internationaal plan een zodanige orde heerst, dat de m deze
verklaimg uitgedrukte rechten en
vrijheden, er h u n volle uitwerking
k u n n e n vinden »
De organisatie der Verenigde Naties heeft o p 1 december 1948 de
«Verklaring van de Rec'iten v a n
de M e n s » uitgevaardigd. De verk l a r m g werd ook door België cmdertekend en voor alle Belgen,
ministeis inbegrepen, bindend gemaakt
Daar de wet Vermeylen duidelijk een overtreding v a n de «Verklaring van de rechten v a n de
M e n s » IS, acht het Komitee voor
Algemene Amnestie het zich tot
een plicht tegen de wet een v « .
haal in t e dienen bij de «Kommissie van de Rechten van de Mens >
te Straatsburg

De redaktie drangt geen verantH-oordelijkheid voor de inhoud der
gepubliceerde lezersbrieven Ze behoudt zich h e t recht van keuie
en inkorting voor. Over de lerer»rubriek wordt geen briefwisseling
gevoerd
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TEL 132 31

NS L. ZOKEN
ROIXUIKEN
In hout, staal, aluminium <A plastiek
Hand- c& elektrische
bediening.
AUe systemen.

MATTHIEU'S

BEDDENBEDRUF
liOLLUIKEN

TURNHOITSEBAAN 102 BORGERHOUT — TEL
Bijhuizen : Antwerpen : Dlepestr. 84-86 Tel
Begljnenstr 39-41 Tel
Deurne : Califortlei 60. Tel •

SS.n.SS
31.01 18
33 47 24
36.25 22

PYBA

V t N E T I A A N S E BLINDEN

SOmiUA'FLEX

ZONN1U3UCNDEM
Bedlening met
koorden' of met
stang en windwerk.

H E R M E S
S C H O O L
54 Z u i d l a a n

TEL 1 3 2 3 1 .

A.JEüRISSEN-ClOflSTERMANSi ZONEN

ZONHOVTN'-

211 M. L e m o n n i e r i a a n .
Telefoon : 11.00.33.
Brussel.
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LET: WEL
ALLE ADVERTENTIES VOOR
« DE VOLKSUNIE » dienen toegestuurd aan onze
PUBLICITEITSDIENST •
DE LIE S.. Papenhoeii, Berendrecht Tel : (03)73.60.83

Alleen de zoekertjes gaan naar
het hoofdsekretanaat
M. Lemonnierlaan 8 2 Brussel 1. Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6

VOLLEDIGE
SEKRETARIAATKURSUS

V L A M I N G E N
Met rijke ervaring en grondige vakkennis.

WIM

MAES

Grote Steenweg, 165 Berchem - Antwerpen
Telefoon
(03) 39.92 0b
Beroepsmedewerker der maatschappijen

C0!\ST4I\TI A
stelt zich kandidaat voor
1 Overname van één Uwer lopende verzekeringspolissen
2 Alle gebeurlijfc nog af te sluiten verzekeringspolissen.

IK KOM O P UW E E R S T E

VERZOEK

Leven - Brand - Familiale - Persoonlijke Auto - Wet - Burgerlijke aansprakelijkheid.

Algemene h a n d e l s o p l e i d i n g
Schoolgeld : maxim.
8.000 F p e r j a a r of
3 m a a l 3.000 F .
met recht op Eindergeld.
De school w a a r Vlamingen
•
zich thui^ voelen.
Beter

en

voordeliger.

DE VOLKSUNIE
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EEN NOORD-NEDERLANDS OORDEEL
Onze lezers herinneren zich stellig, hoe er In het begin van dit Jaar een golf
van verontwaardiging door het Vlaamse land ging toen bleek dat de Brabantse vice-goeverneur, de heer Cappuyns, zijn kroost liet studeren aan de
< section franco-allemande > van de « école européenne > te ükkel en zodoende
het voorbeeld gaf van ineivisme en verachtig voor de taalwet, op wier toepassing hij speciaal moest letten.
In «De Nieuwe Rotterdamse Courant> van 30 november jl. verscheen een
merkwaardig "artikel over deze en andere Europese scholen. We achten het
de moeite, dit stuk hierna integraal onder de aandacht van onze lezers te
brengen — mede trouwens om hen te wijzen op de « N.R.C.» die vaker blijk
geeft van ruim begrip tegenover de Vlaanuse beweging.

vakken waarin les In Frans of Duits
wordt gegeven. Eén gevolg daarvan
was dat, toen een Nederlander in
Luxemburg plotseling geopereerd
moest worden, zijn dochter haar verontruste grootouders over de telefoon niet kon vertellen wat voor
operatie het was : ze kende alleen
de Franse naam van het desbetreffende lichaamsdeel, en het Frans
van de grootouders was niet zo
best...
Een ander nadeel van de Europese
school te Brussel is dat, omdat zl]
voornamelijk bevolkt wordt door
kinderen van Europese ambtenaren,
het snobisme er hoogtij viert, zich
o.a. hierin uitend dat kinderen bij
elkaar informeren of hun vader nu

DE EUROPESE SCHOLEN
We hebben in de krant kunnen lezen dat het Eerste-Kamerlid Kapteyn
vragen aan de minister van onderwijs, kunsten en
wetenschappen
heeft gesteld over een leerboekje
waaruit de kinderen — dus ook de
Nederlandse kinderen — op de Europese schooi te Brussel o.a. over ons
land worden onderricht.
Daarin wordt Amsterdam, rijk geworden door de haringvisserij, de
hoofdstad van de provincie Holland
genoemd. De grote rivieren storten
zich door enorme sluizen in zee, maar
weldra worden ze door het Deltaplan
afgedamd. De Nederlandse landbouw
produceert hoogwaardige tabak, hoewei onze hemel altijd bewolkt is.
Enz., enz.
De voorbeelden zijn lachwekkend,
maar symptomatisch. Ondanks all©
goede bedoelingen krijgt op de Europese scholen het Nederlandse kind,
dat toch normaliter zijn toekomst in
Nederland zal vinden, geen onderwijs dat het daartoe voorberwdt —
tenzij het uitzonderlijk begaafd is.
Men kan zich, om te beginnen, afvragen of kinderen van ongeveer
twaalf jaar niet te zwaar belast worden indien ze al dadelijk een deel
van het onderwijs in een vreemde
taal krijgen. Alweer : knappe kinderen hebben daar geen last van, maar
die vormen maar een kleine minderheid.
Heel wat Nederlandse ouders in
Brussel halen hun kinderen na de
vijfde klas lagere schooi van de Nederlandse school aldaar, teneinde ze
op de voorbereidende klas van de
middelbare afdeling van de Europese
school te doen. Daar nl. krijgen ze
al les in de vreemde talen die ze
moeten kennen om, een jaar later,
althans een deel vaji het onderwijs
op de Europese school te kuimen volgen.
De praktijk heeft geleerd dat veel
van die kinderen gewoon nog niet
rijp genoeg zijn voor dit onderwijs
en dat hun ouders de Nederlandse
school vaak moeten vragen om alsjeblieft hun kinderen terug te nemen.
Omdat het hoofd dezer school meestal zo vriendelijk is om dit — ondanks
de bezwaren die, ook voor de school
zelf, aan zo'n overplanting kleven —
te doen, heeft hij zijn school de onverdiende reputatie bezorgd
een
school voor kneusjes te zijn.
Maar krijgen kinderen die het op
de Europese scholen wel kunnen bolwerken, tenminste normaal onderwijs? De directie van de E>uropese
school te Mol in Vlaanderen, waar
een onderzoekafdeiing van Euratom
is gevestigd, erkent zelf dat van normaal onderwijs in de Nederlandse
afdeling geen sprake kan zijn.
Frans leren de Nederlandse kinderen bijvoorbeeld van een duitstaUge
leerkracht, die geen NederlaJids kent.
Geschiedenis krijgen ze uit een
franstalig leerboek, waarin « notre
pays » België is en waarin, om weer
een voorbeeld te noemen, het Nederlandse vorstenhuis helemaal niet genoemd wordt;

« Verbaast het u nog », zo zeide
ons een Nederlander, « dat mijn kind
Deventer in Zuid-Holland liet liggep,
nauwelijks van Willem de Zwijger
had gehoord en toch met hoge cijfers vap laag-cijferende
leraren
thuis komt». Dit is blijkbaar een van
die knappe kinderen.
Dat moet wel, want op « moraalles» krijgt een elfjarige een opstel
te schrijven over Camus' La Peste
(anderhalve bladzij met als kern
« Tarrou meurt lentement », verlucht
met tekeningen : « Zie je die vlekken
op hun gezicht? Ik vond het zo moeilijk die te tekenen! >)i Een andere
opdracht luidde : een opstel over
kanker.
Naarmate de kinderen de hogere
klassen naderen, groeit het aantal

ambtenaar Al of A3 Is en ouders die
het eigenlijk niet kunnen betalen,
hun kinderen laten paardrijden.
Veel Nederlandse ouders verdedigen, ondanks de moeilijkheden die
hun eigen kinderen er hebben, de
Europese school omwille van het
« Europese » en slikken daarom alles. Daarom waren ook niet alle ouders het ermee eens, dat het beruchte Franse aardrijkskundeboekje aan
de kaak zou worden gesteld.
Deze ouders laboreren onder de
misvatting dat, als iemand voor zijn
eigen cultuur opkomt, hij dan noodzakelijkerwijs niet « Europees » is.
Het zou een mooi Europa zijn waarin de regionale culturen zich zouden
moeten laten verstikken, omdat anders de uiterlijke schijn van eenheid

niet gehandhaafd zou kunnen wor-«
den!
De Europese scholen zijn helaas
(nog) slechts in naam Europees, doch
in feite Frans — en dit niet zozeer
als gevolg van een Franse culturele
expansiepolitiek, als wel wegens het
culturele snobisme van vele Nederlanders en Duitsers, die in feite met
een minderwaardigheidscomplex jegens alles wat Frans behept zijn.
Wat die Nederlanders betreft, die
zijn dan geen zier beter dan de
Franskiljons onder de Vlamingen en
verdienen dan ook dezelfde minachting als dezen. Er is overigens een
uitstekend Vlaams atheneum
te
Brussel, dat sommige Nederlandse
ouders al ontdekt hebben.
Trouwens ; wie zegt dat op zo'n
Vlaams atheneum of op een Nederlandse school de kinderen niet in
Europese geest worden opgevoed?
Ook wat dat betreft is de pretentie
van degenen die beweren dat alleen
de Europese school Europees is, volkomen ongegrond.
Een en ander pleit sterk voor de
oprichting van een
Nederlandse
middelbare school te Brussel. Laten
we hopen dat de vragen van de heer
Kaptes^n ertoe bijdragen de minister
van O-, K. en W. ervan te overtuigen dat de bestaande planren voot
zo'n school alle steun verdienen.
Tot daar het met drie sterretjes
getekende artikel in de «Nieuwe
Rotterdamse Courant». Eindelijk
toch begint men in het Noorden meer
en meer te beseffen dat Nederland en
Vlaanderen in Europa grote gemeenschappelijke belangen en dus een gemeenschappelijke taak hebben. Meteen dringt ook tot veel Noord-Nederlandse geesten de werkelijke betekenis van de Vlaamse beweging door.

.. EN NOG KONGO
Verleden weelc vrijdag maalcte
Kongo's eerste-ministei: Tsjombe
op een perskonferentie te Leopoldstad bekend dat zijn regering alle
rechten op mijnkoneessies in Kongo had opgezegd en overgegaan
was tot ontbinding van het « Comité spécial du Katanga ».
Het eerste gevolg van deze bekendmaking m de Wetstraat te Brussel
was grenzeloze verbazing. Tsjombe
hield zijn perskonferentie na zijn terugkeer uit Parijs waar hij — vooraleer ontvangen te worden door prezident De GauUe — een lang onderhoud had met Senaatsvoorzitter
,
-1** ^ T Struye en besprekingen voerde met
minister Brasseur. Aan deze Belgische
personaliteiten had hij met geen
woord gerept over de maatregelen die
...zo begon het in 1959 te Leopoldstad...
hij kort daarop zou nemen.
Vandaar tot de veronderstelling dat
deze maatregelen hem ingefluisterd te termijn tot geen enkel rezultaal komen zijn In de faze van een bruwerden door de Gaulle is slechts een leiden, waarna de dingen zouden taal open pokersel om Kongo.
Br moet thans door de openbare
stap, temeer daar de Franse prezident blijven gelijk ze waren. De bekendkort daarop zijn inzicht bekend making van de Kongolese maatregel mening en in het parlement volmaakte om Franse technici naar houdt het debat lopende en maakt doende druk uitgeoefend worden op
Kongo te zenden in het kader van een het meteen ook voor de laatste zien- onze regering, opdat een einde geadministratieve hervorming.
de blinden duidelijk, hoe wankel de steld worde aan haar Kongolese poDe maatregel van Tsjombe komt steeds weer ingeroepen < hogere be- litiek. Wij hebben haar onze goedo.l. op het gepaste ogenblik. De ope- langen > van België in Kongo zijn. keuring Inzake de humanitaire tusratie der para's te Stanleystad en Onmiskenbaar is tevens het feit dat senkomst te Stan niet onthouden;
Paulis heeft in België het debat over wij nu, gelet o.m. op de verkla- zij moet echter niet menen dat wij
de totale herziening van onze tech- ringen van de Gaulle en op de thans en belangrijke delen van het publiek
nische hulp aan Kongo aan het rol- onverdoken hulp van de kommunis- bereid zijn haar een blanco vollen gebracht. Naar goede Belgische tische wereld en sommige Afro-Azia- macht voor haar Kongo-politiek te
gewQoute zou al dat gepraat op kor- £eu aan d» Kongolese lebellen, ge- geven.
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KRISTEUIJKE

aan L.D.L.

NAASTENLIEFDE

p / a De Standaard
Eniiel Jacqmainlaan
BRUSSEL

Beroemde man,
Gij hebt een nieuw en absoluut hoogtepunt bereikt in uw
Schitterende loopbaan van joernalistieke dikdoener en druktemaker. Laat mij, voor de goede orde, vooraf een slordige greep
doen uit de eksploten die gij reeds achter de rug hebt.
De initialen L.D.L. («• Lowieke de leugeneire » zeggen de
Nieuwsbladgetrouwen in de Vlaanders) tekenden zich voor het
eerst duidelijk uit de grijze massa van het krantenzetsel af, toen
zij jaren geleden prijkten onder een. artikel dat nu eens alles
beloofde : de naakte waarheid - minder schoon dan die van B.B. over de weerstand, de weerstandsheldendaden en de weerstandsmoorden (vooral deze laatsten, A\ant du sang a la une is het
evangelie van uw stiel)_ die gij als maquisard in de bossen der
Ardennen had meegemaakt. Sensatie bij uw lezers : eindelijk
een onverschrokken Galahat die geen blad voor zijn grote mond
zou nemen. Het duurde juist geteld één aflevering en over de
sen-sa-ti-o-ne-le onthullingen des weerstandigen L.D.L. viel het
ijzeren gordijn van een beangstigende en onverklaarbare stilte.
JTot op onze dagen.
Big boss De Smaele heeft nadien gemeend, in u de stof
voor een groot reporter te hebben ontdekt, een tweede Stanley
•\\'iens pen opgewassen was zelfs tegen de hoogten van de Mount
Everest. Dies werd gij er op uitgezonden. Azië : een klowneske
anabasis met als literair hoogtepunt uw poëtische ontboezemingen
over de Himalaya waaraan gij « 's nachts voorbijgereden waart »,
wat u toeliet er méér over te weten dan iedere sjerpa, « want de
Himalaya moet ge niet zien, ge moet zijn sombere dreiging in
het donker vermoeden ». Zuid-Amerika : uitvoerige lezerskorrespondentie van mistevreden Vlaamse uitgewekenen die uw
gezwets wat al te gortig vonden.
Uw huidig statuut is dat \an handige en oppervlakkige
jongen-voor-aile-werk, met een vaste job in de gerechtszalen.
Vooral deze laatste bezigheid heeft eindelijk de ontplooiing
gezien van uw grootse talenten : sinds jaar en dag zijt gij voor
een provinciaal gehoor de ongeslagen expert in grootstedelijke
sterke verhalen over zware jongens en lichte meiden én de
fabrikant van ongemeen plastische portretten uit de beklaagdenof getuigenbanken van onze assisenhoven : « haar mond was als
een platgetrapte aardbei ». Tussenin vondt gij at en toe de
gelegenheid om met uw impozante verschijning het T.V.-scherm
te vullen en er diepzinnige algemeenheden en vooral knallende
prijspronostieken te debiteren over schatten op zolders of in
kimono's
t

Maar, zoals gezegd, thans hebt gij de kroon op het werk
gezet door een volgehouden prestatie waarbij al uw vroegere
joernalistieke adelbrieven vergelen en omkrullen aan de hoeken.
Gij hebt na de operatie te Stan het vliegveld van Zaventem
« gedaan > en ons in uw verslagen daarover laten genieten van
uw warm hart en uw schoonmenselijke inborst.
Om de pols wat los te gooien en de ware trant te pakken te
krijgen, zijt gij begonnen met een verslag fris van de lever over
een jonge vrouw die te Zaventem vernam dat haar echtgenootpara nooit meer zou terugkeren : « zij huilde als een gewond
dier ». Sublieme vergelijking, nobej pennetrekje dat de ware
grootmeester en zware jongen verraadt ! Na zo'n vingeroefeningetje waart gij in staat, u op groter weik te werpen.

Bij de senatoren die enkele
dagen geleden de zgn. «wet
Degrelle» goedstemden, bevond zich ook Monseigneur
Philips, de laatste vertegenwoordiger van de clerus in
ons parlement.
•Wij zouden eens graag h o ren wat Monseigneur in een
preek te vertellen heeft over
kristelijke naastenliefde
en
over de werken van barmhartigheid.
Monseigneur is, alhoewel
zijn stem school tussen die
van de grote meerderheid, een
zéér opvallend man. Een zéér
opmerkelijk christen zelfs.

VOLLEERD
Naar het schijnt
heeft
prins Alexander — ge weet
wel : die de Vlamingen zo
graag voor domkoppen schold
te Leuven — thans definitief
verzaakt aan een schitterende wetenschappelijke loopbaan.
Bij nader overleg is hij tot
de vaststelling gekomen dat
het zakenleven hem eigenlijk beter past. Hij zou dan
ook besloten hebben, h a n delsvertegenwoordiger
van
zijn vriend en escapadegenoot Salik te worden. Dit
besluit zou hem trouwens
vergemakkelijkt
zijn
door
het feit dat zijn Amerikaanse
akamedische overheid hem er
a t t e n t zou op hebben gem a a k t dat zij hoegenaamd
geen bezwaar had tegen zijn
verdwijning uit de universiteit.
De jongen zal nu wel gaan
« werken » voor zijn
brood.
Bericht aan alle kunstschilders : let op uw doeken 1

3.618
Dat is inderdaad het totaal
aantal verkeersongevallen dat
in de jaren 1960-1961-1962 op
het vak St Denijs WestremKortrijk van de E-3 plaatsvond Dat is — over ' e e n
lengte van ongeveer 40 km —
een gemiddelde van drie ongevallen per dag. Er waren in
dezelfde periode en op het-

zelfde trajekt 31 doden, 159
zwaargewonden en 602 lichtgekwetsten.
Maar inmiddels : «priorité
absolue » voor de Route de
Wallonië,

KOLLAENDiSCH

LERNEN

In het Zwitserse weekblad
« Die Weltwoche » lazen we
onlangs van de hand van een
ons overigens onbekende Peter Laneus e^n boekbespreking over de in het Duits
vertaalde "Vlaamse novellenbundel « Das Pferd » van
Maurits D'Haese. We vertalen
uit deze boekbespreking :
« Volmaakt is echter de vertelling « Das Feuer ». Omwille
van deze nauwelijks 15 bladzijden zou het zich lonen,
Hollands te leren (Hollands
is eveneens de schrijftaal der
Vlamingen) ».
Twee opmerkingen. Ten
eerste weet de Zwitser iets,
dat veel Brusselaars en "Walen niet beseffen of ontkennen : dat « Hollaendisch » de
taal is van Noord en Zuid.
Ten tweede treft het ons, dat
een Zwitser reeds 15 bladzijden van een niet zo heel beroemd Vlaams auteur de
moeite vindt om onze taal te
leren. Hoeveel Walen of
Brusselaars vinden de hele
Nederlandse literatuur ook
maar de moeite van één sekonde waard ?

RAP !
Minister Gilson heeft beloofd, dat de taaikommissie
« spoedig » over h a a r lokalen
en personeel zal kunnen beschikken.
Hij heeft er niet bijgezegd,
wat hij onder « spoedig »
verstaat.
We kunnen dat echter wel
raden. De wet waarbij de
taaikommissie ingesteld werd,
zal straks anderhalf jaar oud
gaan zijn. En nog steeds zit
de taaikommissie op straat.

RAPPER I
Het kan ook rapper, als het
de eksellenties nauwer aan het
h a r t ligt. Dat werd zopas nog
bewezen met de « wet Degrel-

le ». De wet, die op woens-*
dagnamiddag in de Senaat
werd goedgestemd, verscheen
de dag daarop reeds in hefi
Staatsblad.
Gewoonlijk ^lijft zo'n p u blikatie van een goedgestemde
wet nog weken hangen. Nu
kon het plots binnen 24 uur.
D a n . t ó c h schrik voor dQ
de terugkeer van Léon ?

HERNIEUWEN
Hebt u het leesgeld klaargelegd voor de postbode, die
uw abonnement op «De
Volksunie » komt hernieuwen ? Of liep het mis en
liet u de postbode zonder
geld vertrekken ? Stort dan
nu onmiddellijk uw leesgeld (220 fr per jaar) op
per. 1476.97 van Volksunie,
Brussel 1.
Dank u !

DR. GOOSSENAERTS
Verleden zondag, 6 december, was het een jaar geleden
dat dr. Jozef Goossenaerts
overleed.
In het novembernummer
van « Ons Heem » (Kerkstraat
17, St Martens-Latem) verscheen ter herinnering aan
de betreurde Vlaamse strijder en geleerde een toespraak
van hem : « Hoe een Kempen a a r West-Vlaanderen ziet».
Hetzelfde
tijdschrift
had
voordien reeds een speciaal
nummer aan dr. J. Goossenaerts gewijd.
Onlangs verscheen opnieuw
«Wetenschappelijke
Tijdingen » (Schuurstraat 62, St
Amandsberg), het algemeen
kultureel Vlaams tijdschrift
waaraan dr. Goossenaerts 25
jaar zijn beste krachten heeft
besteed.
En op 11 november verschenen in het Staatsblad de statuten van een « Stichting dr.
Jozef Goossenaerts » die de
nagedachtenis van de grote
kultuurpromotor wil bestendigen door de Nederlandse
kuituur in haar diverse uitingen te bevorderen. De Stichting die eerlang zal beginnen
met het bijeenbrengen
van
het nodige kapitaal, is gevestigd aan het Herkenrodeplein
1 te Genk.

Zo hebben wij uit uw pen - uw in dikke kleurinkt gedoopte
pen - de zielige sterke verhalen van sommige terugkerende para's
kunnen lezen. De man, die per gedode neger een kerf in de kolf
van zijn geweer sneed ; de man die dwarsdoor een W.C.-deur
iemand - vrouw ? kind ? simba ? blanke ? - neerschoot; de man
die betreurde dat hij er niet méér had omgelegd : onbewogen,
kritiekloos, dik in de verf en branieachtig noteerde uw pen al
deze verhalen ; onbewogen, kritiekloos, dik in de verf en branieachtig werden ze de volgende dag gedrukt in het blad dat nog
steeds onder de hoofding A.V.V.-V.V.K. verschijnt.
Er kwam ongezouten lezerskritiek, Lods schreef een speciale
en menselijke Uil en De Smaele zelf moest de para-aalmoezenier
onder de arm nemen om het effekt van uw journalistieke smeerlapperij wat af te zwakken.
l

Grote meneer, groot licht, zware jongen : gij moet wel een
bovenste beste joernalist zijn om op het ogenblik dat de hele .
wereld schreeuwt op de para-moordenaars, het « bewijs » van
die moorden onbewogen op te tekenen uit de mond van een paar
over het paard getilde Mariussen. Gij moet wel een bovenste
beste schone mens zijn om de beestachtige sterke verhalen in
uw gewone zware jongens-stijl te brengen als sensationeel leesvoer boven uw initialen.
« Du sang k la une » : gij hebt er gehad, mijnheer L.D.L.
3^'el bekome het u en uw grote bek.
dio Genes.

Een « nieuw element » in de strijd voor het behoud van de Deurnse luchthaven : gedwongen door
de propaganda van de V.U.-Deurne hebben de plaatselijke B.S.P.- en C.V.P.-afdelingen zich ter
gelegenheid van de gemeenteverkiezingen eveneens uitgesproken voor het behoud van de lucht'
haven. "We zijn benieuwd, hoe hun houding zal zijn t.o.v. de nieuwe geineenteiaad, waarin -3 V.U.-ver»
kozenen zetelen.

DE VOLKSUNIE '

Een der eerste volksvergaderingen der Volksunie, nu bijna tien
jaar geleden. Volgende zondag wordt te Antwerpen het 10-jarig
bestaan onzer partij gevierd. U wilt daar toch bij zijn ? Hebt u
reeds ingeschreven ? Zoniet, zie pagina 1.
.« W E R K G R O E P »

In de Brusselse C.V.P. gingen sinds enkele tijd voorzichtige stemmen op ten
voordele van het afzonderlijk
Indienen van een lijst van
Nederlandstalige en een lijst
van Franstalige C.V.P.-kandidaten bij de e.k. parlementsverkiezingen .
Van den Boeynants heeft
een « werkgroep » opgericht
om het probleem te onderzoeken.
De groep zal vooral « werken » om dit voorstel in een
minimum van tijd definitief
te begraven. Want in welke
positie zou Van den Boeyn a n t s zélf geraken.
Zijn
n a a m verraadt, wat hij Is —
of was ! Maar hijzelf sprak
onlangs op het «kongres»
van de Waalse C.V.P, als
< Bruxellois wallon ».
Trouwens : de afzonderlijke lijsten zouden niets veranderen aan de échte mulattenaard der C.V.P. : de pariteit aan de top.
NIEUWE ADEL
Naar verluidt bevat de lijst
der nieuwe geadelden, die een
dezer
dagen
gepubliceerd
wordt, een hele reeks goedklinkende Vlaamse namen.
Spreekt men niet reeds van
baron Frank Lateur ofte Stijn
Streuvels, van baron F. Collin van de Kredietbank, van
baron Baldwin Steverlinck,
van prof. baron Vlerick, van
baron Cappuyns, voorzitter
van het V.E.V. ?
Respekt
voor
Belgische
lintjes, onderscheidingen en
adelbrieven kunnen wij niet
opbrengen. Wat ons er toch
niet van weerhoudt vast te
stellen dat, moest Stijn Streuvels een Brussels franstalig
auteur zijn, hij al een halve
eeuw baron was.
De hierboven
genoemde
heren zullen trouwens vanzelf wel méér opgezet zijn
met h e t respect en de dankbaarheid der Vlamingen, dan
m e t het kroontje dat daarbij
lang achterna gehinkt komt.
We noteren dus alleen maar,
dat België er niet langer
onderuit kan, verdienstelijke
en konsekwente Vlamingen
te onderscheiden. Deze vaststelling — en niet het kroontje zélf — is een teken van
onze vooruitgang, waarin de
hogervermelde heren ieder
h u n aandeel hebben.

E.P. STRACKE 8 9
Vandaag zaterdag wordt
E.P. Stracke 89 jaar. Hijzelf
heeft gewenst, dat rond deze
verjaardag geen drukte zou
worden gemaakt.

Wij wensen hem van harte
ad multos annos. Maar of
hij volgend jaar « zonder
drukte » de kaap van 90
voorbij zal stevenen?
Dat moet nog eens de gelegenheid worden, om uitdrukking te geven aan de dank
en de verering van gans n a tionaal Vlaanderen voor « de
generaal ».

rige gegevens verstrekt over
het aantal vreemdelingen in
ons land.
Dat aantal bedroeg op die
datum 453.486, of bijna een
half miljoen.
Meer dan drie
vierden
daarvan, hetzij 78 %, huizen
in Wallonië en Brussel.
In Wallonië zijn er op alle
100 inwoners 9,1 vreemdelingen, in Brussel 5,3 en in
Vlaanderen 2,1. •
De provincie Henegouwen
spant de kroon met 12,3 %
vreemdelingen. Allemaal volbloed Walen, natuurlijk.
Signaleren we nog, dat inmiddels het aantal vreemdelingen reeds was opgelopen
tot 519.144 op 31 december
1963.
En onthouden we, dat de
grootste
miljardenbedragen
in h e t kader van streekekspansie en rekonversie gedraineerd worden naar de streek
met het hoogste % vreemdelingen.

ST PIETERSKLINIEK
Naar verluidt zou te Leuven tussen de Universiteit en
de KOO een akkoord bereikt
zijn over de KOO-kliniek St.
Pieter. Het vroegere kontakt
— dat liep tot einde november — zou voor e#n jaar verlengd worden; op 1 december 1965 moet de universiteit
dan een timing voorstellen
voor de geleidelijke terugtrekking van de Franse fakulteit en h a a r vervanging
in St. Pieter door de Nederlandse.
Dat is voor de Universiteit
een jaar respijt.
Een jaar, waarin zij zich
kan bezinnen over het feit
dat voor de Vlamingen de
verhuis van de franstalige
fakulteit naar St. Lambrechts
Woluwe onaanvaardbaar is.
Een jaar, waarin zij kan
pogen om met de hulp van
de Leuvense
franskiljonse
P W - e r s de KOO terug om
te praten ?
Wij kijken scherp toe!

« VOLBLOED »

WALEN

De volkstelling van 31 december 1961 heeft nauwkeu-

« Menen de heren Ministers van Nationale Opvoeding, dat de nationale opvoeding van de schoolkinderen werd bevorderd door de
opstandige uitlatingen van
de Luiker burgemeester? Menen de heren Ministers dat
zij in de toekomst de schoolkinderen nog moeten uitleveren aan de verhitte revolutionaire uitspraken van deze vurige gezagsdrager uit
de Vurige Stede ? ».
Totnogtoe geen antwoord
van de flamingant Van Elslande, noch van de Brusselse
patriot Janne.
Zij kunnen mekaar nochtans aflossen bij het opstellen van het antwoord.
I n elk geval getuigt de
houding van de kulture'de
spitsbroeders van weinig opvoeding, nationaal of niet.

GESTOORDE IDYLLE
Joegoslavië was tot voor
kort het geliefkoosd vakantieverblijf van onze BSP-bonzen. Het is er zonnig, niet te
duur en buitengewoon mooi
en een reisje n a a r het land
van Tito kan daarenboven
gemakkelijk in rekening gebracht als « socialistische »
studiereis.
Spaak zelf heeft ooit verklaard : « Moest ik Joegoslaaf
zijn, ik ware Titoist ».

GEEN BURGEMEESTER
Jos Van Eynde is er het
h a r t van in. Zijn grootste
wens gaat niet in vervulling:
hij wordt te Berchem geen
burgemeester.
De afschuw van de Berchemse CVP-ers voor Van
Eynde is groter geweest dan
hun gehoorzaamheid aan de
partij-oekazen : zij sloten
een bestuursakkoord af met
de Volksunie.
Dat is dan de enige grote
gemeente in gans Vlaanderen, waar zulks het geval is.
Overal elders, waar de CVP
de keuze h a d tussen BSP en
VU, koos zij de rode broeders : geel stemmen was rood
stemmen!
Het is tekenend voor het
politiek gezag en sex-appeal
van Jos, dat hij het enige rode muurbloempje is.
Innige deelneming!

< Bij de viering van h€^
feest van Wallonië heeft de
burgemeester van Luik oproerige taal gebezigd in a a n wezigheid van schoolkinderen uit de officiële en vrije
scholen ».

Komt aan deze idylle nu
een einde ? Joegoslavië is een
der landen die het Belgisch
optreden
te
Stanleystad
€ monsterachtige agressie >
noemen.
Zou Spaak nog Titoist zijn
vandaag?

TEGEN DE HOLDINGS ?

Verkiezingen 1958 : harde strijd
en weinig succes. Sindsdien zijn
wij gegroeid en over enkele
maanden, bij de parlemensverkiezingen, zetten wij de kroon
op het werk. Maar inmiddels :
zondag a.s. te Antwerpen viering
van het 10-jarig bestaan der
partij.

Naar aanleiding van de
zaak Sofina hebben de kristen-demokraten zowel
als
de sociaal-demokraten straffe verklaringen over de nood« zaak van kontrole op de holdings afgelegd.
Wij zijn ook warme voorstaonders van een veel sterkere en sluitende kontrole.

OPROEP
Naar wij vlak voor het
ter perse gaan vernemen,
zal op za erdas 19 december — volgende week dus
— Vanuit Antwerpen een
voettocht naar Brussel ondernomen worden in het
teken van amnestie. Tal
van jeugd- en jongerengroeperingen steunen reeds
dit initiatief. Wij doen een
warme oproep, vooral tot
de jongeren, om er zich
bij aan te sluiten.
De betoging zal vertrekken te 8 uur v.m. op het
Astridplein te Antwerpen,
om langs de Boomsesteenweg naar Brussel te stappen, Men kan overal onderweg aansluiten.
In de optocht zullen vier
spandoeken worden meegedragen : Kerstmis _ Vrede . Verdraagzaamheid _
Amnestie.
De pers zal over dit ini_
tiatief nog nadere inlichtingen brengen.

Maar wij verdenken de
A.C.V.-ers en A.B.V.V.-ers er
sterk van, slechts met de
mond tegen de holdings te
zijn. Want wat belet de fiuidige regering — die bij uitstek hun regering is — om
afdoende
maatregelen
te
treffen?
Hun verbale krachtpatserij is
boerenbedrog. Of ziet gij een
regering, waarin Spaak en
Segers zitten — om slechts
die twee te noemen — optreden tegen het grootkapitaal?

PROBLEEM NR 1
Wie dagelijks «Le Peuple>
of « Volksgazet » leest, moet
tot de overtuiging komen
dat het wereldprobleem nummer één de door het B.S.P.kongres te beslissen onverenigbaarheid is tussen de
medewerking aan « Links >
of « La Gauche » en het lidmaatschap van de BSP.
« Volksgazet » wijdde de
jongste twee weken
niet
minder dan zes hoofdartikels
aan deze kwestie.
En zeggen, dat de Vlaamse
BSP-federaties dan nog m a a r
schoorvoetend volgen.
En dat alles voor wat Jos
zelf noemt « dat handjevol
intellektuelen »•

ONMOGELIJK
Er gingen de jongste tijd
geruchten, dat de regering
zou overwegen, de dienstplicht te verminderen tot 10
maanden.
P.W. Segers heeft dadelijk
laten weten, dat daarvan
geen sprake kon zijn. Twaalf
maanden is het minimum om
soldaten op te leiden, zegde
hij.
De para's die boven Stan
en Paulis sprongen hadden
zeven
maanden — velen
zelfs slechts vijf maanden
— opleiding achter de rug.

ONBEANTWOORDE
VRAAG
Op 23 oktober stelde Reimond Mattheyssens aan de
Ministers van Nationale Opvoeding en Cultuur volgende
parlementaire vraag i

Zij hebben ons blad gemaakt tot wat het nu is I Deze foto is
praktisch 10 jaar oud : kolportage met een der eerste nummers van
« De Volksunie ». Tien jaar later gat^n zondag na zondag steeds meer
kolportageploegen de baan op. Onze beste propagandisten stellen
er zich niet mee tevreden, op het blad te abonneren : zij verspreiden
het ook. Help hen door ook in 1965 trouw lezer van «De Volksunie»
te blijven. Hernieuw uw abonnement.

DE VOLKSUNIE

' D E LUIKENAARS...
Men weet dat de Lulketiaars zich in 1955 tegenover
' Antwerpen
plechtig
en
echriftelijk verbonden hadden de Schelde - Rijnverbinding goed te keuren, in ruil
voor de steun van Antwerpen om bij voorrang de
kwestie van de stop van Ternaaien in h e t voordeel van.
Luik met Nederland te r e gelen.
Deze kwestie is dan ook
geregeld geweest en de stop
Is verdwenen, alhoewel dit
voor de haven van Antwerpen nadelig was.
Thans, bij de stemming
over het Schelde - Rijnverdrag in de Kamer, hebben
slechts drie Luikse volksvertegenwoordigers het verdrag goedgekeurd ; de CVPmandatarissen Harmei, Herbiet en Olislaeger.
Reeds in de Commissie
voor buitenlandse zaken was
Waa's verzet tot uiting gekomen. Deze Commissie telt
24 leden. Welnu, het verdrag
is m" ds Commissie goedgekeurd met slechts elf stemd e n en een onthouding.

wordt gegeven door de Studiedienst van het A.C.W. in
h e t jongste nummer van « De
Gids» : men telt de C.V.P.stemmen bij die van de
Vlaamse lijsten en bekomt zo
een rechts blok;
anderzijds
krijgt men een links blok
door de socialisten en de
kommunisten bijeen te voegen. Men vergelijkt de twee
« blokken » en stelt zo vast
d a t de linksen meer verlQren
hebben dan de rechtsen, die
soms nog wonnen ! De liberalen en de diverse lijsten
l a a t men buiten beschouwing...
Van kunst- en vliegwerk
gesproken !
Een paar beelden uit_de grote V.V.S.-befoging te Leuven op 25
novembei (op biz. 10 bren^e.i wij daarover een «Stude-itenkronisk»).

p.. EN DE SCHELDERUNVERBINDING
Zes Luikse BSP - m a n d a tarissen onthielden zich bij
de stemming. Zij hadden de
bedoeling tegen te stemmen,
doch de BSP - fraktie besliste het verdrag goed te keuren. Daarom dierven zij niet
tegenstemmen omwille van
de tucht, doch zij weigerden
de goedkeuring Onder hen
de heer Gruse'in, gewezen
burgemeester van Luik, die
persoonlijk in 1955 de overeenkomst tussen Antwerpen
en Luik mee ondertekend
had!
Twee Luikse BSP - m a n datarissen namen geen deel
a a n de stemming.
De twee Luikse P W - m a n datarissen, waaronder
de
huidige burgemeester
van

Luik, de heer Destenay, onthielden zich eveneens.
De Luikse kommunist Dejace stemde tegen het verdrag.
Van de 14 Luikse volksvertegenwoordigers hebben er
slechts 3 het Schelde-Rijnverdrag goedgekeurd.
Sluit dan overeenkomsten
met de Walen! Antwerpen
zal nu wel ge'eerd zijn.

gesi>annen om, als bemiddelaar, van de rezenng te bekomen dat deze vóór de
stemming nog een voor Gent
bevredigende verklaring zou
afleggen. Wat dan ook gebeurd is. zodat alle Vlamingen (met één uitzondering:
de heer Huysmans!) eensgezind en met vreugde h e t
Schelde - Rijnverdrag goedgekeurd hebben.

DE GENTENAARS

CIJFERRECEPT

Van Gentse zijde waren
er bezwaren tegen het verdrag. Mr. Van der Eist heeft
zich in laatste instantie in-

Hoe kan men bewijzen dat
de C.V.P toch nog gewonnen
heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen ? Het
recept

In de rubriek < Spiegel
Vlaamse Beweging > van het
tijdschrift Neerlandia verscheen een vraaggesprek met
CVP.volksvertegenwoordiger ï". van Damme uit
Brugge. Deze bekloeg zich
hierin over het onvoldoende
kontakt tussen de Vlaamse
C.V.P.-groep en de Vlaamse
bevolking Bovendien heeft de
Vlaamse C.V.P. te weinig vat
op bepaalde Vlaamse ministers en leggen sommige vooraanstaande C.V.P.-personaliteiten te weinig politieke
moed aan de dag. Door o.m.
niet met de leeuwevlag te
durven vlaggen op 11 juli.
En wij die dachten dat onder de leiding van De Saeger
de Vlaamse C.V.P. volop zegevierde.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
In het zelfde nummer van
Neerlandia wordt er op gewezen dat de winst van de
VU aantoont hoe de t a a i politiek van de huidige regering door velen wordt verworpen en dat de beloften
van de Vlaamse CVP - vleugel op dit gebied niet door

een bureaukratie die in de top nog weinig te maken heeft met de levende werkelijkheid van de gewone man, verdient
niets beter dan dat de reeks van nederlagen wordt voortgezet. Nederlagen als
bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen, waar de BSP in de 40 grootste
gemeenten van 43 naar 32 % viel. Of bij
zo de woede van het grootkaplaal op de de sindikale verkiezingen van 1963,
waar het. ABVV van 60 % in 1950 naar
hals te halen.
Wie in de BSP staat moet weten, dat 51 % teruggedrongen werd !
Men zou waarempel gaan menen dat
hij alle recht op tendens en kritiek laat
de BSP dringend een « conciliekuur >
varen. Hij moet weten dat hij zich zal
moet gaan doenj om de verfoeilijke inschikken niet naar de kongresbesluiten,
kwisitiegeest op te ruimen die bKjkbaar
maar wel naar de oekazen van de parmeer dan ooit hoogtij viert, alle nedertijbonzen.
Wie in de BSP carrière wil maken . lagen ten spijt.
moet de trouwe slaaf zijn van het
De schandalige houding van de BSP
Bureau en moet de ogen sluiten voor
wordt nog verergerd wanneer men weet
elke korruptie, elke verkrachting van
dat verschillende hooggeplaatste BSPpartijstatuten, elke willekeur.
mandarijnen openlijk verklaarden, dat
de voorgenomen sanktie vooral bedoeld
In de grond beleven we hier een drawas tegen « La Gauche > en de MPW.
matisch gebeuren : de socialisten, sedert
Maar omwille van de lieve Waalse vrede
jaren in het defensief gedrongen, voortmoest men ook enkele Vlaamse vrijbuidurend en regelmatig verliezen lijdend,
ters likwideren I Een soort repressieklagen steen en been over het gebrek
unitarisme dus.
aan jonge intellektuelen die zich willen
inzetten in de partij. Wanneer echter
Hoe zal de toestand zich verder ontenkele groepen jonge intellektuelen die
wikkelen ? In « Links » van 28 novemin de partij of in de vakbeweging ingeber maakte de laatste paragraaf van het
schakeld zijn, een geluid laten horen dat
hoofdartikel duidelijk dat, wanneer het
niet in volstrekte overeenstemming is
Bureau zijn slag zoji thuishalen, geen
met de officiële rode lijn - bijvoorbeeld
andere keuze overblijft dan samen met
een federalistische zienswijze vertolk2n
« onze Waalse en Brusselse kameraden
- dan komt het grof geschut in aktie :
de strijd voor het socialisme verder te
de koppen moeten rollen, de zo nodige
voeren in een nieuwe politieke formakrachten moeten opgeruimd worden
tie ». Het is ondenkbaar dat de redaktie
zelfs al schaadt dat de socialistische
van « Links » zulke woorden zou neerbeweging. Wat spreekt men nog van
schrijven zonder overleg met de franskommunistische diktatuur ? Is de BSP
talige groep of zonder hierover ernstig
een haar beter ?
te hebben beraadslaagd. Het is dan ook
deze tekst die de poppen pas voorgoed
Zulke partij, volledig verworden tot

ketterjacht in de b.s.p.
« Het stuift er in de BSP », zo zouden
•we met enig leedvermaak de titel uit
« Volksgazet » van 16 november, die
betrekking had op de Volksunie, kunnen
parafrazeren...
Het Bureau der BSP heeft inderdaad
op 30 november beslist dat het kongres,
dat vandaag en morgen samenkomt, zich
moet uitspreken over de onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de BSP
met de medewerking aan de weekbladen
« Links » en « La Gauche » of het zetelen
in de Algemene Raad van de M.P.W.
De rode broeders schijnen dus wel
spoed te zetten achter hun koppensnellerij. Alleszins -willen zij deze bij de
komende parlementsverkiezingen achter
de rug hebben en zo elke poll-verrassing
vermijdeD. Reeds lange tijd bestond een
scherpe wrijving tussen de groepen die
de genoemde weekbladen uitgaven, de
MPW en anderzijds de officiële socialistische organen.
Naast zeer scherpe persoonlijke aanvallen w erd immers ook de sacrosancte
BSP aangevallen in haar schijnheiligheid : er werd steeds opnieuw verwezen
naar de talrijke belangrijke kongresbesluiten die nog altijd in de lade bleven
ritten, omdat de kameraden op de vette
posten het niet opportuun achtten deze
besluiten (die meestal neerkwamen op
duidelijke anti-kapitalistische struktuurhervormingen) door te drijven en zich

EEN VLAAMSE C.V.P.-ER
OVER DE VLAAMSE
C.V.P.

ledereen ernstig worden genomen.
Neerlandia schrijft,
dat
uit de verschuiving n a a r de
VU. een groeiende simpatie
voor het federalisme blijkt
en wijst er tevens op dat niet
alleen de CVP, maar ook de
BSP stemmen moest afstaan
a a n de VU.
De kloof tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië is
groter geworden, besluit het
maandblad van het ANV.
ONDERNEMINGEN
OP AANDELEN :
GUNSTIG 1 9 6 3
Volgens een studie in de
Weekberichten van de Kre-.
dietbank steeg het indexcijfer van de industriële p r o duktie in 1963 met 6 %,
niettegenstaande de uitzonderlijke winter in het begin
van dat jaar. Het bruto n a tionaal produkt steeg met
bijna 4 %.

Tot besluit wordt de m e ning geopperd dat de toestand niet ongunstig was
voor het bedrijfsleven, wanneer men rekening houdt
met de evolutie van prijzen
en lonen.
Dit is een heel ander geluid dan sommige kapitalistische kringen lieten horen!

VERKIEZINGEN ?
Wanneer grijpen de e.k.
parlementsverkie z i n g e n
plaats ? Ten allerlaatste in
mei 1965. Maar het kan
ook vroeger zijn.
In ieder geval in 1965.
Zorg er voor dat gij de grote slag van dichtbij kunt
volgen : hernieuw uw abonnement op de « Volksunie ».
Leg het geld klaar, nu !
Of indien dat reeds te laat
is, kunt u uw vergetelheid
goedmaken door even het
leesgeld (220»fr) over te
^ 1 on oer 1476.97
van Volksunie. Brussel 1.

aan het dansen bracht. In de BSP dreigen met een scheuring, dal is heiligschennis !
De laatste zinnen van hét hoofdartikel
in « Links » van 5 december luidden nog
eens : « (Wij) hopen dat onze Vlaamse
partijgenoten éénheid en demokratie in
de partij zullen verkiezen boven scheuring en verdeeldheid. Het lot van de
BSP is nu in hun handen >,
In datzelfde nummer verklaart de BSPrelikwie Huysmans dat hij tegen deze
maatregel gekant is omdat hij het recht
van interpretatie van de grondregels der
partij en het recht op tendens erkent.
Een achtenswaardig en algemeen gewaardeerd man als Renaat Merecy
schrijft letterlijk : « Uitsluiten is gemakkelijker dan tot zich trekken, geen
diskussie is gemakkelijker dan het open
gesprek. Wat een geloof in hun onfeilbaarheid bij sommige partijleiders en
wat een vrees voor een vleugje kritiek !
Wij worden als nummers behandeld ! >.
Wij menen dat hieraan geen woord kommentaar dient toegevoegd. Merecy blijkt
de situatie in de BSP grondig door te
hebben...
Verscheidene afdelingen en arrondissementen hebben moties gestemd tegen
de uitsluiting (o.a. Deurne, Zottegem),
terwijl de machtige arrondissementsfederatie van Brussel een tamelijk dubbelzinnige tekst uitgaf. Toch ziet de toekomst er niet rooskleurig uit voor de
belhamels. En wanneer men de kadaverdiscipline kent van de rode kiezers (zij
die nu nog overblijven zijn mmers de
trouwsten), kan men de kansen van een
socialistische schenrpartij niet erg hoog
aanslaan, zelfs niet in Wallonië.
E. Slosse.
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VENSTER

OP HET BUITENLAND

Praktisch dag op dag elf Jaar geleden werden blJ dagorder van generaal
Giap alle Vietmmkrachten gemobilizeerd voor de storm op Dien Bien Foe, het
« Stalingrad van de blanke man > dat een einde maakte aan de Franse overheersmg in het toenmalige Indochina. In de weken die volgden op Giap's
dagorder overwogen de prezident der Verenigde Staten en zijn militaire
raadgevers herhaaldelijk, in te grijpen in de strijd rond de belegerde Franse
vesting en de aanvoerlijnen en concentratiepunten der Vietmin te bestoken met taktische atoombommen. Op het allerlaatste ogenblik — nadat de
luchtmacht der Amerikaanse Zevende Vloot reeds de nodige verkenningsvluchten boven Dien Bien Foe had gedaan en het ganse operatieplan nauwkeurig op punt WEis gesteld — liet Eisenhower het atomaire ingrijpen afblazen;
meteen was het lot van de vesting bezegeld.

Sinds Dien Bien Foe spannen de
V.S. zich in om de overgang van ZuidVietnam naar het kommunistische
kamp te beletten. Er zijn enkele
dwmgende redenen voor deze Amerikaanse inspannmgen. Ten eerste
hebben de V.S. zich bij de akkoorden
van Geneve in 1954 plechtig tegenover Zuid-Vietnam verbonden; deze
verbintenis werd hernieuwd nadat
een jaar geleden het regime Diem ten
val kwam Vervolgens maakt Vietnam deel uit van de strategische gordel waarmee de VS. de kommunistische wereld hebben omgeven. En tenslotte zou het wegvallen van de Zuidvietnamese grendel de poort openzetten voor een kommunistische doorbraak in heel zuldoost-Azië : de antikommunistische weerstand in Laos
zou weggevaagd worden, Kambodja
zou geen weerstand bieden en het

Vietnam : ji[ opgeblazen » regimes met
beperkte houdbaarheid...

% van de bevolking. Zelfs de onmiddellijke omgeving van de hoofdstad
Saigon is zwaar geïnfiltreerd, zoals
een paar we"ken geleden nog werd
aangetoond door de verrassende
Vietkong-aanval op een Amerikaanse
vliegtuigbazis : een spektakulaire
onderneming die inmiddels reeds

voor drie mogelijkheden. De eerste is:
voorzetting van de pacificatie van
Zuid-Vietnam met de middelen en de
inspanningen zoals ze tot op heden
werden aangewend. Gesteld dat het
tot op heden behaalde rezultaat kan
gevrijwaard blijven — het beletten
van de installatie van een kommunistisch regime te Saigon — is deze mogelijkheid nauwelijks een oplossing
te noemen. Op de lange duur zal deze
« dirty war » de V.S. toch in een politiek onhoudbare pozitle brengen
en niet voortgezet kunnen worden,
voorzover op dat ogenblik het lot op

militaire en politieke pozitle; een
vergelijk kan thans nauwelijks méér
zijn dan de «neutrallzatie» van
Zuid-Vietnam met het daaropvolgend
vertrek der Amerikaanse troepen en
als uiteindelijk rezultaat toch nog de
overgang van Zuid-Vietnam naar het
kommunistisch kamp. Het is nauwelijks denkbaar dat de V.S. deze derde
mogelijkheid
zouden
aanwenden
zonder vooraf getracht te hebben,
zich een steviger onderhandelingsbazis te verschaffen; daarbij vallen zij
automatisch terug op de tweede mogelijkheid. Met dit verschil dan toch.

V I E T N A M : GEEN ALTERNATIEF
(met wel een tikje overdrijving) het
«Pearl Harbour van Zuidoost-Azië »
werd genoemd.
Nauwelijks een jaar geleden waren
de verwachtingen nog hoog gespannen Het diktatoriale Diem-regime
werd — met hulp van de Amerikaanse geheime diensten — ten val gebracht en meteen leek het er naar of
de V.S. hadden een wisseloplossing
voor de korruptie en het politiek
gangsterisme in Saigon. Van die verwachtingen blijft vandaag niets meer
over : de regimes van generaal Minh,
generaal Khanh en het huidige burgerlijk bewind bleken niet de minste
standvastigheid te hebben en slaagden er niet in, de bevolking van ZuidVietnam op te heffen uit haar defaitisme en haar volkomen gebrek aan.
belangstelling voor de strijd tegen de
Vietkong.
Zo worden de Amerikanen in ZuidVietnam steeds meer en meer vastgespijkerd in een onhoudbare pozitle, die zij slechts kunnen verlaten
door het treffen van maatregelen die
stuk voor stuk alle even onbevredigend zijn.
Prezident Johnson, die een beslissing inzake Zuid-Vietnam vanzelfsprekend verdaagde tot na zijn herkiezing, staat thans globaal gezien

wankel regime van Maleisië, dat thans
reeds nauwelijks opgewassen is tegen
het Indonesisch en Chinees ondermijningswerk, zou snel ten val worden gebracht.
Dat zijn de dwingende redenen die
de V.S. er toe aanzetten, de zeer
zware lasten van deze onpopulaire oorlog verder te blijven dragen.
De Amerikaanse hulp aan Zuid-Vietnam beliep voor het Jaar 1963 meer
dan 410 miljoen dollar. In het totaal
hebben de V.S. reeds 3 miljard 500
miljoen dollar In Zuid-Vietnam uitgegeven, waarvan een derde aan militaire hulp. Op 1 oktober 1964 had
het Amerikaans opperbevel in Saigon
de beschikking over bijna 22.000 man.
Eén dï^ € dirty war > in Vietnam
kost de Amerikaanse belastingbetaler twee miljoen dollar.
Deze ongehoorde inspanningen
hebben tot geen tastbare rezultatea
geleid. Weliswaar werd tot nog toe
belet dat te Saigon een kommunistisch regime is geïnstalleerd. Maar Johnson : c Ik wens te spreken met
het «Nationaal Bevrijdingsfront> — •nze trouwe bondgenoot, d« Vietde Vietkong — beheerst rechtstreeks namese minister-prezjdent - die
Tan ran daas ».
of klandestien meer dan tweederden
yan het grondgebied en praktisch ÏO

het militaire vlak nog niet ten nadele
van Amerika werd beslist.
Een tweede mogelijkheid is de uitbreiding van de oorlog naar het noorden Bij deze mogelijkheid wordt vertrokken van de Inderdaad onbetwistbare vaststelling, dat de Vietkong
niet kan worden overwonnen indien
zijn aanvoerlijnen en verzorgingsbazes in Noord-Vietnam intakt btijven.
Er wordt daarbij minder gedacht aan
een opmarsj over de grenzen van
Noord-Vietnam heen, dan wel aan
luchtbombardementen zoals ze trouwens reeds werden uitgevoerd In september na de Incidenten in de golf
van Tonkin Het allesbeheersend bezwaar tegen deze politiek van uitbreiding van het konflikt, is het gevaar voor een regelrechte oorlog met
Noord-Vietnam, waarbij China niet
werkeloos zou toezien. Tijdens de verkiezingskampanje
heeft
Johnson
herhaaldelijk bevestigd dat er geen
sprake kan zijn van « de Amerikaanse jeugd in een oorlog met 700 miljoen Chinezen te jagen ».
De derde mogelijkheid is het zoeken
naar een oplossing door een vergelijk.
Maar ook aan deze mogelijkheid kleven ernstige bezwaren. Bij onderhandelingen kan de Vietkong momenteel teruggriloen op zi1n sterke

dat de uitbreiding van de oorlog naar
het noorden « beperkt» zou zijn zowel in de aangewende middelen als
in de doelstelling, die er hoofdzakelijk zou in bestaan aan de Vietkong
duidelijk te maken dat de prijs voor
de overheersing van Zuid-Vietnam te
hoog is om door een van beide partijen betaald te worden.
Het ziet er naar uit dat de VJS. in
de eerstkomende tijd de oorlog in
zuidoost-Azië zullen aktiveren met de
bedoeling, hem nadien te beëindigen
op bazis van een vergelijk vanuit een
voor de Amerikanen voordeliger pozitle Eens te meer zullen de V.S.
daarbij moeten in koop nemen, tot op
de rand van een ernstig konflikt te
gaan; het moeilijke daarbij is, dat
men zonder het te willen al gauw aan
de andere kant van de fatale rand
kan zitten.
De ganse kwestie Zuid-Vietnam, zoals trouwens de hele Amerikaanse
politiek in Azië, toont aan dat de V.S,
uiteindelijk geen bevredigende oplossing kunnen afdwingen, omdat zij
geen bevredigend alternatief hebben
voor het kommunisme. Men vergisse
zich niet : achter praktisch iedere
kommunist in zuidoost-Azië gaat een
nationalist schuil. Het kommunisme
heeft dat perfekt begrepen en doet
met veel succes beroep op de nationale waardigheid en het nationalistisch zelfrespekt. De Amerikanen,
verblind als ze zijn door de louter
materialistische mite van « GrOds own
country •» en verwekelijkt als ze zijn
door als hoogste bestreving de welvaartstaat te zien, zijn daartoe niet
in staat.
Het is, zoals Lederer en
Burdick het zeggen in «The ugly
American » : « Als de enige prijs die
wij ervoor over hebben, die van de
dollar is, kunnen we Azië beter vrijwillig verlaten voordat we eruit gegooid worden. Als wij niet van plan
zijn de menselijke tol te betalen,
kunnen we ons beter op onze kusten
terugtrekken, voortbouwen aan de
vesting Amerika, het zonder internationale handel en internationale verbindingen leren stellen en de middelmatigheid, de lage levensstandaard
en de verstikkende dreiging van het
wereldkommunisme accepteren die
daarmee onvermijdelijk gepaard zouden gaan >.
T. van Overstraeten
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TONEEL MET SPELERS
VAN PAPIERDEEG EN
REPELS ELLEGOEO
Wie zou in het lieftallige — maar afgelegen — Kleinbrabantse Scheldedorpje
St-Amands een beroepspoppenspeler gaan zoeken ? Nochtans hij woont er
en nog wel in het zeer schoon (vanwege het Schelde-zicht) gelegen « Veerhuisje», waar Verhaeren zijn pijp smoorde terwijl hij zat uit te turen
over de stroom, waar ge lekker zee-ooft kunt eten onder de vorm van mosselen en paling, opgediend in bruine aarden schotels, waar de aartsvaderlijke
rust nauwelijks verstoord wordt door het getamp van de voorbijtiegende aken,
kortom waar het goed is te wonen.
J a n Bugmans is een geboren en
getogen Antwerpenaar, die het poppenspelen werkelijk in het bloed zit.
Hij vertelde ons hoe hij als kind een
laken tussen de tafelpoten bond en
met behulp van 'n petroleumlamp en
bouwdoosblokken,
schaduwbeelden
op dit primitieve scherm trachtte te
krijgen... totdat er brand ontstond en
deze eerste eksperimenten een einde
namen. Later wist hij toch echte
poppen te krijgen waarmee hij de
verhalen die zijn moeder hem vertelde, uitbeeldde en tot leven bracht.
Als veertienjarige leerling aan de
Antwerpse akademie, waar hij toneelregie studeerde, hield hij vaak haagschool (« fatsen » noemt de echte
Sinjoor het) om naar de « Poesje » te
gaan zien.

poesje
J a n Brugmans weet nog heelwat te
vertellen uit de glorietijd van dit gekende Antwerpse volkspoppenspel,
met zijn beroemde figuren als «De
Neus » en « Mie Voddebaal ». In een
onvervalst, on' emeen sappig schipperskwartierdialekt, sterk van zeggingskracht en beeldrijk, werden de
.spelen opgevoerd.

Franse bezetting wel een elftal
< Poesjes» te Antwerpen waren. De
rijke burgerij heulde met de bezetter, sprak Frans en verfranste het
openbare leven : schouwburg, zangvertoning, kortom het gehele kulturele en ontspanningsleven was Frans.
Het enige dat het minder-begoede
volk nog bezat waren de poesjenellenkelders. Kelders, inderdaad, want de
opvoeringen dienden min of meer
geniept te gebeuren, daar zij veelal
een nauwelijks verscholen anti-bezetterstaal spraken, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk : de opvoeringen waren n a a r inhoud en geest
anti-Frans. Zij hebben veel bijgedragen om het gewone volk Vlaams te
houden, het Nederlandse dialekt in
onze gewesten en vooral in de steden
levendig te houden en de onderdrukten te wapenen tegen de geest die
van de bezetter uitging.
Ook ten tijde van Brugmans' jeugd
— de periode van eerste wereldoorlog — gebeurde dit nog. Schimpscheuten op de Duitsers tijdens de opvoeringen, alhoewel meestal goedmoedig,
waren schering en inslag. Onze zegsman herinnert zich zeer goed hoe
zelfs legerofficieren onder de toeschouwers vaak meelachten om de
fratsen en kwinkslagen van de «Neus»
en zijn gezellen, wanneer zij bijvoorbeeld de zeepschaarste parodieerden

te beginnen. Dat gebeurde uiteindelijk in september 1934 — dus dertig
jaar geleden Hij huurde het zaaltje
in de Antwerpse Van Wesembeekstraat, dat behoorde aan de t r a m mannen. Er was een toegangsprijs
van vijf en twintig centiemen en iedere donderdagnamiddag werden er
twee voorstellingen gegeven, vooral
voor schoolkinderen. Voor een beroepsspeler was er toen nog wel de
kost mee te verdienen : er kwamen
zowat 300 tot 400 toeschouwertjes per
namiddag. Nagenoeg elke andere
weekdag werd besteed aan opvoeringen kris-kras in Vlaanderen.

trekken
Jan Brugmans heeft aldus praktisch
alle scholen van onze gewesten bezocht met zijn poppenteater. Ook In
Nederland was hij aktief : gans

HET POPPENSPEL
Het eenvoudige volk van de havenkant kwam er naartoe om daar in
zijn eigen taal en met zijn eigen
woorden, dmgen te horen die anders
voorbehouden waren aan de meerbegoeden en de meerontwikkelden.
Daar werden (en worden nog
steeds) «stukken» opgevoerd als
«De Leeuw van Vlaanderen ». Vijftig, zestig jaar geleden was het ontwikkelingspeil van het gewone volk
In Vlaanderen niet zeer hoog. Velen
konden lezen noch schrijven en alleen m de « Poesje » was het dat de
simpele werkmensen wat meer konden opdoen Daar werd ook het nieuws
van de voorbije dagen naar voren gebracht ; was er te Antwerpen of
vooral in het Schipperskwartier een
moord gebeurd, een aanslag gepleegd,
een ongeval geweest of iets anders,
dan wist « De Neus » dat nog dezelfde
avond of 's anderdaags te vertellen
'< op zijn eigen manier » en aldus
werkte de poesjenellenkelder ook als
een gesproken nieuwsblad voor velen
die geen krant konden lezen en vervulde hij een (weliswaar bescheiden)
opvoedende rol.

door enorme schuimwolken — vergezeld van de passende kommentaar —
boven de speelbak te laten uitwalmen, of wanneer zij met een kapotte
pollepel en een wortel, een Duitse
pinhelm nabootsen...
Brugmans kreeg in de Poesje zijn
„chte liefde voor het poppenspel en
de idee om zelf met een poppenteater

Noord-Brabant, alle dorpen en steden van Rotterdam tot Nijmegen
heeft hij « afgedaan > met zijn poppenkast Da? alles betekende een gemiddelde van 150 tot 200 reis-voorsteUingen (met vaak iedere maal
twee vertoningen) per jaar, dit gedurende dertig jaar en dat aJles zonder de minste officiële steun !

Jan Brugmans is ook in Duitsland
voorstellingen gaan geven, tijdens i e
jongste wereldoorlog — voor de Ne-<
derlandse en Vlaamse arbeiders a l daar Hij speelde er voornamelijk de
«Leeuw van Vlaanderen».

lesgeven
In 1940 stichtte hij ook het < Kindertoneel », t h a n s het jeugdtoneel,
en bleef aldus bedrijvig op het gebied van de opvoeding langs het tea-*
ter om.
Na de oorlog, van 1948 tot 1958,
dus tien jaar — bleef hij aktief in
het poppenspel, ditmaal als lesgever,
want hij ging met zijn poppen de
normaalscholen af om de toekomstige
onderwijzers en frobelonderwijzeressen de edele kunst van het poppenspel aan te leren Op tien jaar tijds
heeft hij zodoende zevenduizend certificaten afgeleverd na het afleggen
van een proef door de gegadigden,
proef die er in bestond 2es poppen
zelf te maken (grondstof vooral gekneed oapierdeeg, of hout voor wie
snijden kan) een spel zelf te schrijven en op te voeren.
Jan Brugmans gaat er fier op dat
dank zij deze kursussen het poppenspel gedurende de jongste jaren t e rug een opbloei kende; « het poppenspel was dood in het huisgezin, m a a r
langs de school om, werd het er t e rug ingebracht» zo vertelde hij Onze
zegsman heeft zélf ook een zeer groolj
aantal stukjes geschreven en uitgegeven, het zijn voornamelijk spelen

f

kelders
De
poesjenellenkelders
hebben
trouwens vroeger ook die rol gespeeld.
Ze ontstonden eigenlijk in tijden van
kulturele achteruitgang, Brugmans
vertelde ons dat er ten tijde van de

i|

I

•

I

Jan Brugmans, bovenaan met een zijner poppen, onderaan bij

het

Bchildereu

van

zijn

(zelfgemaakte)

« spelers <•
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voor twee of drie poppen, meestal
SDrookjes bestemd voor het frótaelonderwijs, waarin de hioofdrol wordt gespeeld door « Smoutebollelce » een geknipte figuur voor kinderen,
want
het is voornamelijk voor de kleinsten
d a t Jan bedrijvig is om, via het poppenspel, bij te dragen in hun opvoedmg.

handpoppen
Daarom gebruikt hij ook bijna
uitsluitend handpoppen, omdat deze
h e t best geschikt zijn voor kleuters.
Een handpop is namelijk het n a t u u r lijkste in de ogen van kinderen, vooral omdat de speler zich ermee onmiddellijk kan aanpassen op de reakti.es van de kleinen in tegenstelling
t o t een marionet (een pop bewogen
door touwtjes) die meer gebonden is
a a n een bepaalde speeltekst. Zo kan
men met een handpop bijvoorbeeld
handelingen uitvoeren die met m a rionetten niet mogelijk zijn : Iets
vasthouden, oprapen of openen... De
speler kan zelfs zichtbaar blijven en
op een tafel spelen. Hijzelf verdwijnt
uit het oog van de toeschouwertjes
die nog enkel de pop zien. Trouwens
prikkelen handpoppen veel meer de
lantazie van de kleinen, juist doordat zij niet zo'n volmaakte vorm en
beweging bezitten als andere poppen,
waarbij dus een heleboel dient overgelaten aan de verbeeldingskracht.
Hetzelfde gebeurt — nog in grotere
mate — bij de stangpoppen die in de
« Poesje » gebruikt worden en die enig zijn in ons land. Deze poppen
hangen — zoals de n a a m het zegt —
aan een stang door middel van een

9
In 1948 waren er nog 45 poppenspelers bij de toenmalige federatie a a n gesloten. Hoeveel echte poppenspelers
zijn er thans nog ? Hoeveel beroepsspelers zijn er vandaag nog aktief ?
Wij weten het niet en ook Jan Brugmans kon het niet bij benadering
zeggen. Hijzelf zal ongetwijfeld een
van de meest werkdadige zijn. Onvermoeibaar trekt hij met zijn simpele dekors en zijn reiszak zol poppen door het land.
Wij zagen hem bezig voor een zaal,
nokvol gevuld met kinderen. Hij hield
een inleidende vertelling, een soort
samenspraak met de kleinen die hem
— overal in Vlaanderen — kennen
als «Nonkel J a n ». Het was op Sint
Niklaasdag en met een beetje fantazie (hij heeft een kunstenaarsbaard
en goeihjke ogen) konden wij in hem
een Sinterklaas vermoeden, een Sinterklaas dan die geen speelgoed kwam
brengen, maar een geschenk van opvoedende en ontspannende aard via
het poppenspel.

naspel
Het verheugde ons dezer dagen in
h e t « Beknopt Verélag » (praktisch de
enige, meestal leesbare rubriek van
het «Bedrukt Papier») het volgende
te lezen : « Lezer Mare De Puydt uit
Gent, vertelt dat in Gent het poppenspel nog leefbaar is : « Het poppenteater waaraan ik medewerk is
het «Spelleke van de Folklore » behorende tot het museum voor Volkskunde en er ook in ondergebracht.
(Adres : Kraanlei 41, Gent). Daar
hebben we in een speciaal zaaltje,
uitstekend geschikt voor onze verto-

Uw redakteur maakt kennis met een pop. ledere gelijkenis in de gelaatstrekken is
louter toevallig, (n.v.d.r.)
van medewerkers en van het publiek
houden ons teater in stand. Gedurende de Gentse feestweek is er iedere
dag voorstelling met een bomvol
zaaltje en nog eens zoveel teleurgestelden welke niet meer binnen kunnen.
De echte geest van het spelleke is
hier nog voelbaar. Onze vertoningen
bevatten sprookjes, legenden, historische stukjes, welke we alle zelf sa-

JAN BRUGMANS: 30 JAAR BEDRIJVIG
oogvijs in het hoofd van de pop.
Slechts één arm (eveneens aan een
stang bevestigd) kan bewogen worden Hier wordt dus zeer veel overgelaten aan de fantazie en eigen inspiratie van de toeschouwers die elk
voor zich een aantal bewegingen
m.oeten veronderstellen, bijvoorbeeld
wanneer de « Neus » een kniebuiging
m a a k t (hetgeen bij dergelijke poppen
haast niet mogelijk is) voor Machteld in de « Leeuw van Vlaanderen ».

ningen, juist onder het dak, het teater ingewerkt in de ruw-stenen muur
en de kijkers-ruimte overkoepeld door
oude eiken balken en houtwerk. Het
biedt plaats aan een 170 volwassenen
en kinderen. ledere zaterdagnamiddag is er vertoning; steeds is er een
goede belangstelling De toegang tot
de vertoning bedraagt 10 fr, terwijl
vóór de vertoning ook het muzeum
mag worden bezichtigd met hetzelfde tnegangsbiljet. Van subsidies is er
geen sprake Enkel het entoesiasme

menstellen. Ons poppenarsenaal bevat ongeveer een zeventigtal met de
hand gesneden en in hout vervaardigde poppen, waarvan de hoofdfiguur het echte Gentse Pierke is, een
type van pop. gecreëerd op zeventienjarige leeftijd door mijn vader Gustaaf De Puydt, welke iedere poppenspelliefhebber in Gent niet anders
kent dan onder de naam « Pierke »,
op heden nog bezieler van ons teater,
tevens portier en bewaker van het
museum. Samen met mijn vader en

nog een ander, meer toevallig medewerker, hopen wij nog lange jaren
deze oude volkskunst in onze stad te
mogen behouden, spelend in de geest
van de folkloristische traditie, het
spel van koningen en koninginnen,
prinsen en prinsessen, booswichten en
Gentse agenten, vieze apotekers,
Gentse schavuiten, heksen en dwergen, Jacob van Artevelde en Genoveva van Brabant, de reis naar de maan
en nog zoveel andere meer, steeds
overgoten met een lach en een traan
en tot slot van het spel een stukje
levenswijsheid voor onze kleintjes ».
Dat is de g«ioofsbeliidenis van de
echte poppenspeler
Wij hopen dat
velen zich derwaarts spoeden Naar al
die oude poppenteaters, te Gent, Antwerpen, Mechelen en overal in do
goede steden van Vlaanderen waar
wij — verscholen in diepe kelders, op
oude zolders of in afgedankte middeleeuwse gebouwen, oude oeroude
poppenspelen vermoeden. Zij zijn
immers een onvervangbaar en karakterizerend deel van ons volksleven, dat hen tot stand bracht in verre, vergeten tijden en dat zijn ziel
langs deze - vaak primitieve poppen
— tot uiting bracht.
Staf De Lie.

volksmensen
Over de Poesje spreekt J a n Brugmans altijd nog met zeer veel simpatie en weemoed, vooral over de tijd
toen deze kelderschouwburg nog m
het bezit was van die simpele bootroeiers uit het Schipperskwartier te
Antwerpen, Het waren mannen die
overdag op de stroom zaten met hun
kleine vaartuigjes om er mensen
over te roeien of trossen van schepen
op te vangen en allerlei andere karweien te doen. 's Avonds speelden zij
In het poppenteater voor 'n vergoeding gelijk aan drie of vier pinten
bier... Sommigen konden tot veertien
verschillende stemmen
nabootsen.
< Ik zeg niet dat de mensen die nu
in de «Poesje» spelen, slechte poppenspelers zijn » zegt J a n « maar de
echte geest die er gedurende zovele
generaties aanwezig was, die vergroeid was met het leven aan de h a venkant en met de volksmens, zullen
ze moeilijk te paJilieii krijgen ».
Zo gaat het ook inet de (niet onverdienstelijke) heden die nu nog het
poppenteater van Toone in de Brusselse Marollen in leven trachten te
houden. Ook zij kunnen de echte Maroliaanse ziel niet leggen in hun spel
en dat is nochtans — samen met h e t
sappige dialekt — het onontbeerlijke
van dergelijke volkse poppenspelen
(in tegenstelling tot het poppenspel
van J a n Brugmans zelf dat opgevoerd
wordt in algemeen beschaafd en dat
een pedagogische rol vervult).

Oude stangpoppen, zoals ze in de « Poesje » worden gebruikt. Hier beelden ze het kerstgebeuren uit. (foto K.G.T.)
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probeert tegelijkertijd de voordelen
(d.i. gelijkberechtiging van de Vlaamse en Waalse afdeling) ongedaan te
maken door het doen afvloeien van
subsidies naar Waalse instituten die
plots naar buiten uit tweetalig worden
of Vlamingen opnemen (in dit verband verwijzen we naar < Ons Leven »
van 13 en 20 nov 1964^).
jje enige gezonde oplossing voor
Leuven is de totale overplaatsing van
alle Waalse fakulteiten en instituten
n a a r Wallonië ( « W a a r » , moeten de
Walen zelf weten) om aldus te k o men tot een volledige Vlaamse Universiteit in de Vlaamse stad Leuven.
,,e geloven d a t de kwestie van de
splitsing — die er na veel moeilijk-i
heden toch gekomen is — de ogen
van de akademische overheid moet
geopend hebben en doen inzien da*
het nu het ogenblik is om deze overplaatsing te plannen en intensief voor
te bereiden, i.p.v, de situatie verder
te laten rotten. Hoelang trouwens zal
men deze situatie nog kunnen houden ? Eens zal toch de bom barsten
en zal de overplaatsing onmiddellijk
moeten gebeuren En dan maar klagen dat ze te snel en onvoldoende
gepland moest gebeuren, terwijl men
n u kostbare tijd verliest door de
misdadige onwil en de unitaire kortzichtigheid van de verantwoordelijken.
De akademische overheid vindt
blijkbaar wel tijd om kandidatuurtjes te doen spreiden en helpt zo mee
a a n een schoolstrijd op « hoger » n i veau Maar tijd om een op voorhand
verloren situatie bij langer uitstel ten
goede te keren is schijnbaar niet a a n -

vrije

tribune

Studenten kroniek

jvezig.

a,»^ Het universitaire probleem is geen
typisch

studentenprobleem,

maar

gaat gans Vlaanderen a a n ! De d e D e studenten werrlcn door eeVi van
h u n leiders de enige groep gen o e m d die o n g e b o n d e n een s t a n d p u n t t.o.v. alle p r o b l e m e n k a n
i n n e m e n , enkel en alleen rekeni'-'^
h o u d e n d m e t het algemeen V l a a m se belang.
D a t dit inderdaad zo is blijkt m a a r
al te duidelijk uit b v . d e kongresbesluiten (februari 1964) v a n h e t
overkoepelende
V . V . S . , waarin'
alle s t u d e n t e n verenigd zijn e n dat
zich uitsprak voor een tweeledig
federalisme, Brussel Rijksgebied,
anti-kapitalistische
struktuurherv o r m i n g e n z . . . Verder verwijzen
w e nog naar het protest tegen e e n
vervalste grondwetsherziening e n
de scherpe veroordeling v a n « H e r toginnedal », alsook
de
grote
V . V . S . - g r o e p die in de nationale
betoging v a n 10 n o v e m b e r 1963
opstapte.
Dat de studenten zich met alleen
aktief bezig houden met de bundelmg
van alle mstituten voor hoger onderwijs (buiten de vier klassieke centra
Leuven, Gent, Brussel en Antwerpen,
werd verleden ]aar het vijfde centrum
met het Hoger Technisch Onderwijs,
normaalscholen en scholen voor
kunstonderncht In de schoot van
V.V.S. opgenomen) maar ook met hun
eigen statuut als student, is de logika zelf.
Uit dit zoeken naar een eigen stat u u t kon slechts een algemeen studentensyndikaat resulteren dat de
student als intellektueel arbeider in
zijn volksgemeenschap plaatst, de
student op zijn plichten als intellektueel arbeider t.o.v zijn volk wijst,
maar ook zijn rechten verdedigt.
Dit gaf dan V.V.S als syndikaat,
met een'reeks konkrete eisen voor
wat betreft medebeheer in de universiteit (de universiteit is er voor de
studenten en niet omgekeerd ! ) , hervorming van het totale onderwijssysteem, van het eksamensysteem en

mokratiserlng van het hoger en h e t
universitair
noodzakelijk,

onderwijs
om

is

onze

absoluuf
Vlaamse

« bralncraft» te valorizeren: 60 % van
de bevolking moet ook 60 % van de
medezeggenschap bij de verdeling van
sociale subsidies.
Daarenboven komt V.V.S. op voor
studieloon, sociale schoolabonnementen, gratis ziekteverzekering, gratis
inschrijving; tegen de onzinnige spreiding van de kandidaturen en voor
een pluralistische universiteit in Antwerpen. Dit alles werd op schitterende wijze beklemtoond door de 3000
Vlaamse studenten die op 25 november 1964 te Leuven betoogden.

verroken
en de
wet degrelle
We hebben in ons blad van verleden week gemeld dat J a n Verroken
meende, hét middel te hebben gevonden om inzake de stemming van de
«wet Degrelle » vrijuit te gaan : de
stemming niet bijwonen. Hieronder
laten wij de « uitleg » volgen zoals die
verscheen in < De Ronsenaar » van

Voor de Brusselse studenten Is het
voornaamste strijdobjektief de volledige ontdubbeling van hun universiteit.
Voor de Leuvense studenten geldt,
buiten de algemene V.V.S.-eisen, ook
nog de dwingende plicht zich volledig
in te zetten voor het gezondmaken
van de typisch Belgisch unitaire situatie aan de K.U.L. Hier heeft men
n a een ganse reeks strubbelingen
de splitsing doorgevoerd, maar mea

zondag 29 november onder de titel
< Wij hebben de anti-Degrellewet niet
gestemd » en boven de handtekening
van J a n Verroken zelf :
« Dit schrijven wij niet om te a n t woorden op eventuele kritiek; maar
alleen om u zakelijk m te lichten. De
historische waarheid is zo, dat met
ons verscheidene Vlaamse C.V.P.-ers
aan de stemming- geen deel hebben
genomen.
< Wat mij persoonlijk betreft, heb
ik tegenover de Vlaamse C.VP.-collega's — na herhaalde Vlaamse en
C.V.P.-groepsvergaderingen, n a een
uitstel en een schorsing, mijn standpunt bepaald.
«Wij zullen u al de waarom's sparen over de grond van de zaak, a l leen zeggen d a t wij — hoewel men
ons m e t kon overtuigen — niet tegen
hebben gestemd — of ons niet onthouden : omdat wij o.a. weigerden —
wanneer wij hen voor ons standpunt
niet konden winnen — publiek stelling te nemen tegenover mensen als
Degrijse en meer nog Kiebooms, wier
edelmoedigheid in repressiezaken alle
menselijke grenzen heeft overschreden, vooral niet n a de smerige kampagne die men onder Volksunie-vlag
bij de laatste gemeenteverkiezingen
tegen hem had gevoerd.
«Toen wij zaterdag o.a. in «De
Standaard» laz«n dat wij dig wet

studenten hebben ! Daarom moeten
allen ijveren voor de verdubbeling der
V.U.B., de overplaatsing van de Waalse afdeling uit Leuven n a a r Wallonië
en een pluralistische universiteit t e
Antwerpen.
B.E.

hebben gestemd, dan hebben wij t e vreden geglimlacht. — Immers, mdien
de pers onze afwezigheid had genoteerd, dan hedden wij evengoed k u n nen tegenstemmen. Wij hebben er
geen enkel bezwaar tegen, In de rest
van h e t land ook voor deze aangelegenheid in dezelfde zak gestoken te
worden met mensen als een Kiebooms.
« I n het arrondissement zelf, mag
men nochtans de echte en de volle
waarheid weten. Ook d a t men in de
Vlaamse C.V.P.-kringen even h a r t e lijk gelachen heeft wanneer — n a
dagen hard wringen — onze n a a m
onder de voorstemmers werd vermeld».
Zelden kwam ons een dergelijke
nonsensikale en duistere «verrechtvaardiging » van het eigen standpunt
onder ogen Met zijn houding en zijn
daaropvolgend kommentaar
heeft
J a n Verroken nu definitief het bewijs gegeven van een ongehoorde
lafheid, gekoppeld aan platte (maar
idiote !) elektorale berekening : « I n
het arrondissement zelf mag men
nochtans de echte en de volle waarheid weten >....^Dat is de man die van
zichzelf heeft beweerd dat hij in zijn
arrondissement de erfenis Vindevogel
had overgenomen [
Verroken : niet alleen een politieke
beunhaas, maar ook een lafhartig opportunistje, een parlementair coulissenriddertje i

DE VOLKSUNIE

,11]'

K U N S T EN KULTUUR • K U N S T EN KULTUUR - K U N S T EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - Kü

MONOGRAFIEËN OVER ONZE AOTEORS

"TOORTSEN"
De monografieën en studies over Vlaamse en Noordnederlandse auteurs groeien stilaan aan : men krijgt voor vele auteurs reeds de mogelijkheid tot keuze
tussen verschillende reeksen.
We vernoemen o.m. de reeks «Ontmoetingen » van Desclee-De Brouwer, de
monografieën uitgegeven door het ministerie van- Opvoeding en Kuituur, de
Intervieuws van J. De Ceulaer in « Te gast bij Vlaamse auteurs ».
De reeks « Toortsen > onderscheidt zich van de hierboven genoemde reeksen
of uitgaven in menig opzicht.
Vooreerst is daar het belangrijk
feit dat, wanneer de geplande 24 afleveringen zullen .verschenen zijn, de
literaire reeks een volledig overzicht
en een zeer uitgebreide < portrettengalerij » zal bieden van de hele Nederlandse letterkunde, vanaf de Reinaert en Hadewyck tot Claus en Blaman, tot Van de Loo en Renica...
Er zijn van deze 24 afleveringen
reeds veertien boekjes verschenen —
de overige 10 zijn in voorbereiding,
waarbij dan nog een aflevering over
Zuid-Afrika en een over Zuid-Vlaanderen komt.
Ieder boekje bevat een tiental < portretten » van auteurs. Elk portret bestaat uit 3 a 4 pagina's, met bio- en
bibliografische nota's en fotomateriaal ter illustratie, zodat elke aflevering een veertigtal bladzijden uiterst kompakte tekst en interessant
dokumentatiemateriaal bevat.
Wat de teksten zelf betreft : een
groot aantal Vlaamse auteurs en critici hebben aan de samenstelling dezer boekjes meegewerkt : zo o.m. A.
De Medts, J. De Belder, Jan d'Haese,
E.P. Janssen, Bernard Kemp, Albe,
Jos Van de Loo om er slechts enkele
te noemen.
Tenslotte moeten wij er nog op
wijzen, dat deze « literaire * reeks
slechts een eerste gedeelte vormt van
een uitgebreid Vlaanderen-Memoriaal
waarin, buiten de literaire reeks, ook
een reeks boekjes zal verschijnen
over politieke figuren, wetenschapsmensen, ekonomisten en sociologen,
naast een reeks over muziek en plastische kunsten en een over sport en
ontspanning.
Wat de literaire reeks in het bizonder betreft, willen wij vooral op
haar bruikbaarheid wijzen voor het
middelbaar onderwijs, voor leerling
en leraar en voor de schoolbiblioteken.

Nergens wordt op zo'n kompakte,
maar tegelijk allesomvattende wijze
een overzicht gegeven van onze literatuur, door middel van een wandeling langs de zeer rijke portrettengalerij van onze auteurs.
De prijs per aflevering bedraagt
28 fr. Voor een héle reeks van twaalf
afleveringen is de prijs 300 fr. Te bestellen bij M. Van Der Bruggen, Hundelgemse steenweg 81, Ledeberg, postrekening 5992.92.

LITERAIR NIEUWS VAN HIER EN ELDERS
Bij de Oslo University Press verscheen, in de « Germanische Schriftenreihe », een studie van Kare L. Johannesen over het bijbelse drama van
Joost Van den Vondel. In een bespreking van dit werk door L.E. Schmitt
in «Die Welt» wordt er op gewezen
dat Vondel nog steeds bulten het Nederlands taalgebied die erkenning
niet gevonden heeft die hem toekomt,
krachtens zijn literaire positie in de
17e eeuw en de invloed die van hem
uitging op de Duitse literatuur van
die tijd en op de enige Duitse dramaturg van betekenis uit die periode :
Andreas Gryhius.
Toen de Duitse dichteres Agnes Miegel onlangs 85 jaar werd, hebben wij
een klein artikel gewijd aan haar
werk. Zij woonde, na de uitdrijving
der Duitsers uit Oost- en West-Pruisen, te Bad-Nenndorf in Nedersaksen
en stierf vorige maand in een Sanatorium in Bad-Salzuflen.
Zij is Duitslands grootste balladendichteres dezer eeuw en een der meest

BOEKHANDEL VAN BOGHOUT-LOGIER

vooraanstaande onder de Duitse lyrici in 't algemeen Zij heeft als geen
ander haar heimat Oost-Pruisen,
< mein Bernsteinland » bezongen, en
de roof en het verlies van haar geboorteland heeft haar zeer diep getroffen. Nog in 1949 zong zij in een
ontroerend gedicht haar liefde uit
voor haar heimat Oost-Pruisen.
Haar verzameld werk werd uitgegeven door Eugen Diedericks Verlag,
Düsseldorf.
Prof. Dr. Carl Haensel werd vorige
maand 75 jaar Deze vooraanstaande
Jurist is tegelijkertijd de auteur van
verscheidene
romans
waaronder
« Kampf ums Matterhorn » de meest
bekende is.
Nog onlangs verscheen een nieuwe
uitgave van zijn « Frankfurter Ballade : Diotima zwischen Gontard und
Hölderlin » en zopas bracht ClaassenVerlag in Hamburg een nieuwe roman
« Die Zeugin in den Wolken » uit van
deze nog immer aktieve vijfenzeven-

tiger. In deze laatste roman wijst hij
terloops op de twijfelachtige wettelijkheid, op het gemis aan een steekhoudende rechtsbasis bij de veroordelingen van Nurenberg. Dr. Carl
Haensel trad eerst m 1945 op als verdediger van Duitse burgers voor de
nilitaire rechtbanken van de bezetters. Van 1946 tot 1949 trad hij oo als
verdediger op het Internationaal Militair Gerecht en het Amerikaans Militair Gerecht te Nurenberg — en bi ak
de geallieerde tesis van de « samenzwering » af. Over die periode schreef
hij een drietal boeken.
De aktiviteit van de jurist was nooit
een belemmering voor die van de literator; zo schreef Dr. Carl Haensel
in de periode der politieke processen
vijf toneelstukken.. Als politiek verdediger had Dr. Haensel trouwens
reeds een waardig verleden : hij verdedigde Schlageter. die door de Franse bezetter werd gefusiljeerd en hij
werkte trouwens aktief mede aan het
verzet tegen de Rijnlandseparatisten
tijdens de Frans-Belgische bezetting.

Tentoonstelling van nonkonformistische boeken
bovenzaal van Thierbrauhof, Groenplaats, Antwerpen,
zaterdag 12 december : van 16 tot 22 uur,

Jordaenskaai 3, Antwerpen

P.C.R. 4293.87 - Tel. (03) 32.21.53

Jan van Gent (Ward Hermans)
geb. 195 fr Vlaamse historische roman _ oostfront.
Land van Onan (Ward Hermans)
geb. 175 fr. Over « al de broers van
Jan van Gent».
Poëzie achter tralies (Ward Hermans)
gen. 115 fr. Een keuze uit zijn
« zwarte > verzen.
Opdracht in Guernika (Valeer
Depauwf)
geb. 125 fr. Spannend verhaal over
de Baskische nationalisten.

Joris Van Severen (A. de Bruyne)
geb. 350 fr. Droom en daad _ prachtige illustratie.
Jeroom Leuridan (H.J. Demoen)
geb. 350 fr. Zo leefde en stierf een
Diets-Nationalist!
Het Vlaams-Nationalisme ' 1 4-'40
(Dr. Willemse)
gen. 375 fr. Onmisbaar standaardwerk _ ruim 400 blz.
Borms (Jan Eyck)
geb 65 fr. Laatste exemplaren van
deze biografie !

zondag 13 december : van 11 tot 13 en van 15 tot 18 uur.
Verbrechen am Deutschen Volk

Histoire de la collabo'a ion (SaintPaulien)
gen 330 fr. ruim 600 blz. Zonder berouw over de Franse koHaboratie.

geb. 316 fr. Oorlogsmisdaden tegen
Duitsers _ feiten . dokumenten.

Drama des juifs européens (Paul
Rassinier)
gen. 207 fr. Nieuwste ophefmakend
boek over jodenvervolging.

Adolf Hitler aus dem Erleben
dargestellt (Ziegler)
geb. 316 fr. Een boek tegen de
«tijdsgeest» in, originele illusteatie.

L'Europe de banquiers
(H. Coston)
gen 173 fr. Uitzonderlijke dokumentatie over groot-financie.
Les volontaires (Sainl-Loup)
geb. 165 fr. Roman over Franse oostfrontvrijwilligers.

(E. Kern)

Die Armee der Geachteten (F.
Steiner)
geb. 316 fr Historisch werk over de
Waffen-SS . geïllustreerd.
Verkauft und verraten
(L.v.
Greelen)
geb. 316 fr Rijk verlucht boek over
het Westfront 1944.
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kussies uit te lokken, precies omd a t het hele parlement h e m bij
voorbaat heeft goedgekeurd. I n
deze eensgezindheid van geheel
h s t land mochten de Vlaamse
CVP-ers niet ontbreken, integendeel, ze waien er onmi-baar omwille van de nationale houding die
moest worden bekomen. »

PERSSPIEGEL
KIESOOMS-SPIEGEL

Het spo..dtelefoontje dat we kregen me.dde een inkrimping van
onze oppervlakte. Weer eens. Omdat we niet alles kunnen zeggen
gaan we onze aandacht beperken
tot enkele onderwerpen, waarop
We wat dieper kunnen ingaan.
We hebben de moeite gedaan in
verband met de wet « Degrelle »
over de verlenging van de repressiewetten eens te gaan snuffelen
In de uitspraken van de Heilige
liodewijk Kiebooms over die wet.
We gaan nogal ver terug tot vorig jaar, dat maakt het spelletje
des te leuker.

D E G A^ZET
2» augnistus 1963 toen voor het
eerst over die « verlenging: »
BIH-aak kwam stormde Lodewijk er
op los als een echte kruisridder.
« Men vertelt dat de heer Auditeur-Generaal in een verslag de
aandacht van de heer minister van
Justitie op de mogeiljke herrie,
die door de terugkeer van Degelle
zou ontstaan, zou hebben getrokken en zekere voorstellen zou hebben gedaan om d a a r a a n te verhelpen.
Welke die voorstellen zijn weet
Ik niet. Ik veronderstel dat ze een
verandering van art. 91 van het
strafwetboek beogen, waardoor de
verjarmg voor bepaalde misdrijven niet zou worden gehandhaafd
Op twintig jaar.
Moest dit het geval zijn dan
zouden wij hier staan voor een
nieuwe achteruitgang in
zake
Strafrecht die minstens zo erg is
als de invoering van het fameus
art. 123 sexies oude vorm, waarmede B"lgië virtueel een veroordeling
van het Hof voor de Rechten van
de Mens heeft opgelopen.
Het art. 91 slaat op alle misdrijven, hoe erg die ook mogen
zijn geweest. Het zou ondenkbaar
zijn dat men de verjaring zou afschaffen b.v. voor politieke misdrijven alleen, alsof deze veel erger zouden geacht worden dan de
ergste misdrijven van
gemeenrecht. Zo iets kan toch niet in
een gezonde geest opkomen, zeker
twintig jaar na het einde van de
oorlog.
De praktijk is in de beschaafde
landen in het algemeen juist het
tegenovergs telde.
Na felle politieke beroermg, die
aanleiding heeft gegeven tot zwar e repressies, komt gewoonlijk na
korte tijd een periode van verzachting, ja van amnestie, zoals
dit in vele landen rondom ons is

gebeurd. Het is reeds zeer spijtig
dat wij, zelfs niet voor kleine misdrijven, een amnestie hebben kunnen losmaken van h e t
parlement. »
Ge ziet. Geen d e n k m aan. Zulke wet zou ons doen terugvallen
in de barbaaisheid van het prehu man .stisch tijdperk.
I n november 64 wordt de titel
« Een punt achter de r pressie? »
Lode gaat zich afvragen of de
beloften van deze regering de volgende we! zal binden, en gelooft
voor de zoveelste keer van wel.
Hij is steeds goedgelovig g weest.
« Welk wantrouwen men ook
mag koe.steren tegenover minister
Vermeylen en zijn gebeurlijke opvolgers de hele regering heeft
zicli di^or zijn verk.aring verbonden.
Dat de Kamer het ontwerp unaniem gestemd heeft betekent ook
dat zij deze verklaring dekt.
Vandaar h e t groot belang dezer
stemming om tot praktische resultaten te komen. Deze zullen
zijn, dat binnen afzienbare tijd
de kleinere gevallen zullen worden geregeld zodat de betrokkenen dan ongehmderd terug in het
land zullen kunnen komen.
Voor de anderen — dezen die
niet tot de « zware » gevallen behoren, maar die toch ook geen
lampisten waren — zal het een
tijdje duren en zal er een onderzoek dienen plaats te grijpen van
h u n geval en van h u n gedragingen na h e t vertrek uit België.
Maar ook zij zullen kunnen weerkeren. »
Vorige vrijdag kregen we dan
een poging tot uitleg van de m a n
die vorig jaar nog zegde er is geen
denken a a n d a t we zo'n wet gaan
goedkeuren.
Het is een pracht van een uitleg. We zijn er fel tegen, maar de
solidariteit ziet ge. <( Nationale
houding » heet dat. Diez.^lfde na^
tionale houding weet de CVP altijd op te brengen. I n één richting, tegen het Vlaams standpunt.
« Het is de zoveelste maatregel
waarover wij ons binnen enkele
jaren zullen schamen. Maar het
is, in de gegeven omstandigheden,
de zoveelste onmisbare politieke
maatregel, gezien de stand der
openbare opinie
« Als dat uw mening is, hoor
ik al iemand zeggen, waarom hebt
gij er dan voor gestemd? ». ZiePolitiek is ploegwerk, en ze is
maar doelmatig wanneer zij aldus
beoefend wordt. Ik wens mij niet
af te zonderen van mijn vrienden,
maar draag met hen de volle verantwoordelijkheid van 'n politieke
beslissing. Deze beslissing is een
goede voor al diegenen waarvoor
de verjarmg en ook de amnestie
verrechtvaardigd zijn en waarvoor
wij ze gevraagd hebben. De overgrote meerderheid der ter dood
veroordeelden zal genade bekomen
en binnen afzienbare tijd naar
België kunnen terugkeren.
De
maatregel van pacifikatie zal genomen worderi en hij zal kunnen genomen worden zonder nieuwe dis-

let we
BIJEENKOMST
GEMEENTER.\ADSLEDEN
In het voornii zicht van de gep!ande bijeer.komst te Antwerpen van Vlaams nationale verkozenen (20 decembei-, lokaal
<( Bristol » te Mortsel) veizojken de inrichters dat alle afdelingen de namen van hun gemeente ijke
gekozenen
dr ngend zouden opgoven en dit
rechtstreeks aan Rutïi van der
P a a , J a n van Kijswijcklaan 62
te Antwerpen. Telefoon
03389124.

DE VLAAMSE
OUDSTRIJDER

een nieuwe aanpassing maken van
het Uedje van P, eudhomnie «L nks
en rechts moet ik marsjeren ».
Het wordt nu « rechts en rechts
moet ik ».
Dat wordt vermoedelijk een eigenaardig trelikebenen. Wie d a t
spelletje van de kadav r l i s c i p t n e
zeker niet wil meespelen is Ben a a t Merecy.
Hij bedankt in een brief a a n
L nks voor de ro van zwijger in
e n nieuw middeleeuws obscmantism„ dal van het Belgisch socia« Ik ben niets meer dan een gelegenheidsmedeweiker van Links.
Ik zal het blijven na 12-13 december, ook wanneer de toegang
tot de partij versperd wordt. Ik
wil nog een gi-eintje eerbied voor
lisme.
mezelf behouden.
Ik hoop echter dat de overtuiging het halen zal op de machtsdr.ft die zo vaak een slechte raadgeefster is.
Sommigen vergeten dat de kinderen van socialistische arbeiders,
voor zoverre ze n c ^ enige belangloze politieke belangstelling hebben, anders denken dan de vroeger e generaties. Uitsluiten is gemakke'ijker dan tot zich
trekken,
geen discussie is gemakkelijker dan
h e t open gesprek.
Wat een geloof in hun onfeilbaarheid bij sommige partijleiders
en wat een vrees voor een vleugje
kritiek!
Wij worden als n u m m e r s beiiandeld! »

Het blad van de Vossen, kloeg
de komedie a a n die de Vlaamse
CVP weer speelde rond dit ontwerp en herinnerde a a n de verklaring van de paters franciskanen
Boutsen en De Muyt die zegdendat politiekers die zulke wet goedkeuren moeten ophouden
zich
kristelijk te noemen.
« Volgens de « S t a n d a a r d » zei
een Vlaams minister op hetzelfde
kongres : « ik ben geen jurist en
ik heb de juridische argumenten
van Vermeylen aanvaard, die zelf
Als aanhangsel bij een anti-ketzei d a t hij niets voor het ontwerp
tersartikel van hulpführer
Van
voelde, m a a r zich genoodzaakt zag
Eynde kregen we volgende !< laatde tekst in te dienen ».
ste oproep » vóór zondag de bijl
Als dubbelzinnigheid kan
dit
gaat vallen over de linkse hoofvoor beide Excellenties tellen. Omden.
dat de ene een tekst indient, waar« Het jongst verschenen numvoor hij niets voelt, maar zich ermer van « Links » bevat een artoe genoodzaakt ziet, a a n v a a r d t de
tikel d a t eindigt met volgende beandere zijn argumenten; het topp u n t van solidariteit!
dreiging :
Voor wie zwichtte Vermeylen
« Maar indien het Bureau zijn
d a n ; was de drang zo sterk, en
slag thuishaalt op 12 december, dan
waarom werd hij door de Vlaamblijft ons geen andere ke-oze d a n
se ministers goedgekeurd?
samen met onze Waalse en BrusW a t denken de minlsters-jur.sselse kameraden
de strijd voor
ten van h e t onmenselijk wetsonthet socialisme verder te voeren in
werp?
Een opheldering in deze zaak
zou de publieke opinie uiterst welOOK V O J R U E E N
kom zijn.
LEEUV, ; Ï N S C H 1 L D
Bezint er U over Heren wetgevers, dat de overgrote massa er
een andere mening op na houdt
dan voor 20 jaar; de tijd dat een
handvol Hoera-patriotten de wet
dikteerden is voorbij.
De wens der beide Franciskanen
« het zou echter beter zi.in dat de
zwaarste politieke krisis ontstond
dan dat nieuw onrecht zou worden toegelaten » wordt door de
overgrote meerderheid van 's lands
burgers met beide handen onderschreven. »

VOLKSGAZE^

een nieuwe politieke formatie ».
Dit bevestigt ten volle wat Collard hierboven schreef.
Het congres m a g beslissen wat
h e t wil, m a a r eens te meer zijn
de Waalse, Brusselse en Vlaamse
« links : n » en MPW-ers die zich
met elkaar solidariseren vastberaden er zich n ets van aan te trekken en desgevallend tegen de B S P
een nieuwe partij op te richten.
Het komt ons voor dat deze laatste poging tot chantage volstaat
om h u n definitieve veroordeling te
voltrekken.
Indien er, wat wij hopen, nog
goede en bewuste socialisten tot
h u n groep behoren, dan is voor hen
de keuze duidelijk : Voor, t jdens
of zelfs n a het congres publiek
verkondigen dat zij zich los maken van het jammerlijk gezelschap
van degenen die n-j. openlijk m e t
de vorming van een scheurpartl]
dreigen. »
W. Luyten.
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SPECIAAL
BREVET

•STAK'
T E Z E L E (O. VL.)
GEWATTEERDE BEDSPREIEN
WOLLEN DEKENS
T e l . (052) 44641 en 44642.
I n d i e n U geen v e r k o p e r
in u w o m t r e k k e n t s t u u r
o n s een k a a r t j e en w e
z e n d e n U h e t a d r e s van
d e d i c h t s bijgelegen verk o p e r S t a r Zele.

LINKS
De jongens van <i Links » moeten van de « rechtse » BSP-ers

RT GEVAAR B E L O E R T U T E .4LLEN KANTE ! V MOET V E R Z E R E K D ZIJN !
•

VOOR UW L E V E N .
•

UW AUTO
•

UW HU16.
•

UW

MEUBELEN

'dpleeg ons. ü zult er b a a t bij vinden,
-aarom slechts één a d r e s .

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL, VOORBRAECK & CO. P.V.B.A.
J a n V a n R ü s w i j c k l a a n 62. A n t w e r p e n
Beheer : Van der Paal - Voorbraeck

T e l e i o o n 0 3 / 3 7 . 5 4 . 3 8 - P C R 163 620
—
D i r e k t i e : Lic Rik Ue Vos.

Dit p r a c h t i g
teeuveenschild
w o r d t u t h u i s b e s t e l d door onze
d i e n s t e n indien u 325 F s t o r t o p
p o s t r e k e n i n g 1476.97 van de V.U.
te Brussel. S e k r e t a r i a a t : M. Lem o n n i e r l a a n 82.
U k u n t ook betalen als volgt :
bij a f l e v e r i n g 125 F -4- 2 m a a n delijkse s t o r t i n g e n van elk 100 F .
Afmetingen : 40 X 30 cm. verv a a r d i g d uit d u u r z a m e g r o n d s t o f
(Cerafix).
Belegd met b l a d g o u d I

p i e p e s t r a a t 44 (tel. : 32.44.30)
'j
; ANTvyPR pie.ivi> ;,•;;;:Alle kwaljlteitïspcelgbed:
Spellen voor g r o o t Jen klein

A L L E S VOOR M O D E L B O U W

—• —

Dinky - Gorgi Lego • Sioliet
J u m b o - Airfix
enz. enz.

Match Box
- Matador
- Schildpad
enz.

8nf-erfonie
G e l u i d s v e r s t e r k i n g in de perfektie voor
zalen - r e k l a m e w a g e n s - k e r k e n - h u i s k a m e r s enz...
W e n d t V in v e r t r o u w e n tot :
E L E C T R O AKOUSTIEK

DË GELUIDSBRON'
Lange Leemstraat, 7 a
A N T W E R P E N - Tel. : 33.04.95.
Radio - T.V. - d r a a g b a r e r a d i o t o e s t e l l e n
p l a t e n d r a a i e r s . Wij
vertegenwoordigen
enkel m e r k e n van de hoogste h o e d a n i g heid
— B a n d o p n e m e r a vanaf 2.250 F
tot 117.000 F.
Op vertoon van deze aankondiging
geniel
V speciale
voorwaarden

BECO
Levering van Gas- en stookolie
vanaf 1000 1. over het ganse land !,
Kwaliteit

Dienst . Beco-prijs !

Paeirdenmarkt 20 Antwerpen
Tel. (03) 32.04.77-32.02.10
KIES BECO : GOED GEKOZEN !
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BEWEGINGSLEVEN
ANTWERPEN
BERINGEN
Op zaterdag 19 dec. a.s. t e 20
UUr richten
Vriendenband
en
Uzerbedevaartkomltee
Beringen
h u n Jaarlijks dansfeest in.
Zoals vorige jaren nodigen we
alle nationalisten uit deze ontBpanningsavond bij
te
wonen
w a n t ook n u zal h e t een succes
worden.
BOOM
Op een vergadering m a a n d a g 16
november 1.1. werd overgegaan tot
de samenstelling van een eerste
kerngroep jongeren, m e t h e t oog
op de vorming van een kantonale
propagandaploeg.
Wij doen een beroep * op geestdriftige
V.U.-leden . en
simpatizanten om ten spoedigste toe te
treden.
Wij verwachten vooral jongeren,
w a n t de strijd die de Volksunie
moet uitvechten komt in de eerste plaats de Vlaamse jeugd en
h a a r toekomst ten goede.
Belanghebbenden uit Boom, Hemiksem, Schelle, Niel, T e r h a g e n
en Rumst k u n n e n zich aanmelden
bij Ernest Van den Bossche, kantonaal gevolmachtigde. Peter Ben o i t s t r a a t 5, Boom.
liOkaalhouder gevraagd
Binnenkort komt in h e t cent r u m der gemeente
Boom,
een
p r a c h t i g café vrij, met gezellige
zaal. Belangstellende gelieven zich
zo spoedig mogelijk op hetzelfde
adres als hierboven a a n te melden.
Zéér gunstige voorwaarden.
Een
echte prachtgelegenheid !

deren t e laten zingen op een
stijlvolle .wijze.
T e n slotte d u u r d e h e t gezellig
samenzijn nog tot vroeg in de
morgen.

TURNHOUT (Arr.)
Eindelijk uitgerust van de gemeenteraadsverkiezingen
trokken
de kolportageploegen op 29 november opnieuw de b a a n o p :
Twee mikrowagens.
152 n u m m e r s werden verkocht.
E e n speciale vermelding voor J a n
N. v a n de noordelijke ploeg, die
h e t hoogste cijfer behaalde met
21, gevolgd door Paul, eveneens
noord (18) en de ziuiderlingen
M a a r t e n (16) en Gust en J a n
(elk 15).
De goede k a d a n s is dus reeds
teruggevonden. D a t belooft voor
de tocht van 13 december (Turnh o u t ) , wanneer de twee ploegen
nogmaals ten strijde trekken.
Verzameling om 10 uur a a n de
hoofdkerk. Alle liefhebbers
zijn
m e e r . d a n welkom !

Huidig totaal

LIMBURG
MERKSEM
Aiaigename
kennismaking.
VNJ - Merksem nodigt alle belangstellende ouders en kinderen
uit op onze
fototentoonstelling,
diaprojectie, filmvoorstelling over
ons VNJ, en dit in h e t Vlaams
Huis « Tijl », Bredabaan 298,
Merksem, op zondag, 13 december
a.s. om 15 uur. Toegang vanaf 14
uur 30. Ook een filmklucht voor
de kinderen (en groten) s t a a t op
h e t p r o g r a m m a ! Korte toespraak
door gemeenteraadslid VU - Deurne, Bert De Rijck, oud-jeugdleider. Kom eens kijken en kennis
m a k e n ! Toegang gratis.

BORGERHOUT
Naast werken en vergaderen
moet een afdeling ook eens sam e n zijn m een gemoedelijke en
Vlaamse feestatmosfeer; zaterdag
1.1. h a d de afdeling Borgerhout
da^urtoe de gelegenheid op h a a r
gezellige pensenavond in h e t lokaal Nieuwe Carnot. Vanaf 8 uur
30 werden dampende pensen, appelmoes, boerenbrood en belegde
broodjes opgediend
door bereidwillige dames, leden van de afdeling, voor de 108 ingeschrevenen
en een 10-tal genodigde eregasten.
Als hoogtepunt van deze avond
dienen in 't bijzonder vermeld de
welgemeende woorden van dank
en de hulde door voorzitter Geerts
a a n gemeenteraadslid J u u i Dillen
en zijn dame, niet slechts om h e t
zes j a a r plichtsgetrouw vervullen
van zijn m a n d a a t , en om het nog
mee dere j a r e n verdienstelijk werk
gepresteerd ten bate van de afdeling en de Volksunie in het
algemeen, m a a r meteen op zijn
30-jarig huweliiksjubileum.
Namens de afdeling werd a a n
Mevrouw D . l k n
een
prachtig
bloemstuk en aan dhr. Dillen een
geschenk van
blijvende herinnering overhandigd. Tevens werden
twee zeer verdienstelijke
leden.
Mevrouw Emous en
Mevrouw
Vermetten bedacht met een geschenk als waardering voor h u n
onverd oten arbeid.
Bij deze hulde sloten zich aan,
en meteen fel'citeerden zij Borgerhout voor de bereikte resultaten bij de gemeentsraadsverkiezingen : senator Dr. Roosens, arrondissementsvoorzitter Dr
Goemans, en de heren provincieraadsleden K u n n e n en Rolus.
Was het dan de beurt aan onze eregast Willem De Meysr,
wiens dame ook Dedacht werd met
een klem geschenk, die de reeds
heersende strijdlustige geest verhoogde door de aanwezigen enkele
Vlaamse en Zuid-Afrikaanse lie-

Wilrijk, met vermelding' «Reken i n g 1339 van Volksunie - Wilrijk».
Aflossing van de wacht.
N a a r wij uit doorgaians goedingelichte bron vernamen zou de
vorming van h e t schepencollege,
d a t n a 1 jianuarl 1965 door de
O.V.P. B.S.P.-coalitie moet gekozen
worden, niet van een leien dakje
gelopen zijn.
Om uit h e t slop te gerakep Is
Bien d a n m a a r overeengekomen d a t
drie v a n de vier schepenen n a een
termijn van drie j a a r h u n ontslag
zullen geven opdat drie andere
gemeenteraadsleden ook eens de
k a n s zouden krijgen schepen te
worden.
Deze « d r i e andere gemeenteraadsleden » zijn voorlopig tevreden en voelen zich gerust m a a r
of zij tegen h e t verstrijken van
de vastgestelde termijn van drie
j a a r n c ^ zo gerust zullen zijn, d a t
is een andere vraag.
Wij hopen a a n deze «verdeling
van de koek» nog pret te beleven.

RAMSEL
Op zaterdag 5 december nodigt
afdeling Ramsel alle leden en simp a t i s a n t e n met h u n echtgenoten
uit op een formidabel mosselfeest
in de herberg « D e Pereboom»,
Vosdonkcn te Ramsel.
Het feest begint te 8uur. Ook
leden en belangstellenden uit de
omliggende gemeenten zijn van
h a r t e welkom.

WILRIJK
Beloning
Ten einde onze abonnementenen ledenslag te stimuLren, heeft
hel afdelingsbestuur besloten iedere m a a n d een degelijk pocketbook toe te kennen a a n de meest
verdienstelijke propagandist.
Om
uit te maken wie deze propagandist is, zal enkel rekening gehouden worden met h e t a a n t a l aangegebrachte nieuwe leden en abonnenten. Elk nieuw lid telt voor één
punt. Elk nieuw abonnement eveneens. Wie op het einde van de
m a a n d het hoogste p u n t e n a a n t a l
totaliseert, krijgt de pocket toegewezen.
Voor de eerste maal gaat deze
pocket n a a r het duo Michel Jorens - Hugo Verhelst, die m de
loop van de m a a n d november sam e n 14 punten behaalden.
Wie wordt einde december de
gelukkige winnaar ?
Parlementsverklez ngen
Een steunlijst
voor de parlementsverkiezingen werd m omloop
gebracht Wij hopen dat de aangesproken
personen
naargelang
h u n mogelijkheden er een bedrag
zullen Op inschrijven om een degelijke werking voor de komende
strijd mogelijk te maken
Bijdragen voor ons kiesfonds ter
gelegenheid van de parlementsverkiezingen kuimen eveneens gestort worden op postrekening n r
7899 van Kred.etbank Oosterveld

Btellen d a t alle afdelingen m een
vernieuwde en
eensgezinde geest
a a n h e t werk zijn gegaan en zich
allen wensen te schikken n a a r de
richtlijnen door h e t hoofdbestuur
gegeven inzake de Vlaamse frontvorming.
Het bericht in « Het Belang van
Limburg », als zou de afdeling
Genk ontslag genomen hebben, is
flagrant in tegenstrijd
met de
waarheid temeer daar deze afdeling momenteel zeer actief is en
zelfs nieuwe kernen uitbouwt in de
ijaburige gemeenten.
C. Colemont.
Steunfonds Limburg.
I n dankbaarheid ontvangen we
nog steeds stortingen voor de verspreiding van een
propagandabrosjuur. ziehier de laatste bijdragen :
Een vriend- uit Kozen
100
Afdeling Maaseik
1000
B., Wellen
100
Hardy Joris, 2de storting,
vr Hoeselt
500
Apoteker Gouderls, Hoeselt
100
Naamloos, voor Jesseren
20
Leysen Jan, Tessenderlo
300
Michel Kerkhofs, voor Leut
100
Vorig bedrag
58.758

Mededeling.
I n verband met de a.s. parlementsverkiezingen alsmede de verruiming tot een zo groot mogelijk
Vlaams front meen ik, de volgende verklaring te moeten afleggen.
Na de afgevaardigden van de
afdelingsbesturen, zetelend in de
provinciale raad, gehoord te hebben stel ik vast d a t alle aanwezigen akkoord gaan met de verruiming om het maximiun a a n resultaat te behalen bij" de e.k. verkiezingen. Iedereen is akkoord om
betrouwbare Vlaamsgezinde mensen, die zich aanmelden, te aanvaarden en er mee samen te werken.
Ondertussen werden reeds tal
van nieuwe personen gekontakteerd met h e t oog op deze verruiming.
Ook heb ik reeds besprekingen
gehad met een reeks nieuwe mensen die zich spontaan hebben aangemeld en die zich bereid verklaarden, ons progi-amma te onderschrijven m h e t kader van een
breed Vlaams front.
De modaliteiten van deze verruiming zullen
door
een zopas
opgericht komitee onderzocht en
uitgewerkt worden. Dit komitee is
samengesteld uit volgende personen : Drs. Degraeve, provincieraadslid;
Renaat
Vanheusden,
hoofdbestuurslid;
F r a n s Kempeners, bestuurslid
arr. r a a d ; H.
Dillen, bestuurslid;
Clem Colemont, prov. secretaris en lid van
h e t dagelijks bestuur.
Met genoegen kunnen we vast-

61.078

BERINGEN
Zaterdag a.s. 19 december nodigen We iedereen uit aanwezig te
zijn op h e t jaarlijks dansfeest ingericht door Vriendenband - Uzerbedevaartkomltee Beringen.
Dit feest, dat plaats heeft in de
zaal « Iris », Grote Markt te Beringen, vangt a a n te 20 uur. Nogmaals hartelijk welkom en breng
uw vrienden mee.

MAASEIK-NEEBOETEREN
Ditmaal vermelden we beide afdelingen samen, gezien ze beiden
een bizonder prachtige activiteit
hebben geleverd inzake abonnementenwerving. Niet minder dan
een dertigtal nieuwe lezers werden
ingeschreven in 'n tijdspanne van
een paar weken. Een voorbeeld
dat navolging vraagt.

WEST-VLAANDEREN
DIKSMUIDE
Ward Hermans tekent gedurende h e t St. Niklaasbal zijn boeken vanaf 20 uur in het « Vlaams
Huls », I j z e r l a a n 83.
Zijn te verkrijgen : « Het land
van Onon », « J a n van Gent »,
« Mijn n a a m is leg oen ».

POPERINGE
De gemeente - verkiezingen hebben de voorspelde uitslag gebracht, namelijk de CVP meerderheid te breken.

De CVP Is als de grote verliezer uit de stembus gekomen mei!
een verlies van drie zetels op dertien. Wij zijn er fier op d a t de
Volksunie er zijn groot aandeel
in heeft door drie zetels te verwerven voor de lijst Volksbe^ngen. Maar, koken kost geld en
kiespropaganda voeren nog meer.
De CVP zit met de nederlaag
waarvan ze nog niet bekomen
zijn, en de Volksunie, door hefi
voeren van h u n kiespropaganda,
zit nu met de schulden. Onze
p~opagandisten hebben belangloos
gewerkt en a a n dezen die nieta
gedaan hebben, tenzij een goedo
stem uitgebracht, vragen wij een
geldelijke steun.
Alle giften, hoe gering ook, kunn e n gestort worden op postcheckrekening nr 2426.68 van André
Cappelaere, Werfstraat 7, Poperinge.

ROESELARE-TIELT
Om a a n de zware uitgaven voor
propaganda het hoofd te bieden
en de kas op peil te houden, werd
het a a n t a l feesten
van
onza
Vlaamse Vriendenkringen
uitgebreid. Men neme nota van de volgende data :
19 december : in de zaal « Onder de toren » te Schuiferskapelle:
tweede avondfeest van de Vlaamse Kring Wingene-Tielt. Orkest :
Il Aldila. Toegang : 40 F
K a a r t e n bij Herman Ve si jpa
(Tielt), Germaan Vromman (Wingene). Geert Deman (Pittem) Op
het feest : verrassingen en tombola.
6 februari : te Roeselare In de
zalen « De Beurs » avondfeest van
de. Vlaamse Kring « De Mandel »
ter gelegenheid van het nieuwe
gemeenteraadsjaar. Orkest : de
« Lucky Stars ». Tofgang 50 P .
Tombola, gezelschapsdansen. Kaarten bij de propagandisten van de
afdeling Roeselare-Beveren.
27 feb uari : te Izegem Avond,
feest Kring Izegem - Ingelmunster. Orkest : de « Lucky Stars ».
20 m a a r t : te Meulebeke Halfvastenfeest van de Vlaamse Kring
Meulebeke. in de zaal Rela s Het
befaamde dansorkest Pol Rutger
speelt ten dans.

TIELT
Op vrijdag 27 november II. werden alle V.U.-sympathisant3n opgeroepen, om een eerste V.U -vergadering bij te wonen. Deze vergadermg had tot doel, een definitieve V.U.-kern m Tie^t te vestigen.
Nadat M. Babyion, het n u t van
een sterke actieve kern had aangetoond, werd er overgegaan tot
een definitieve bestuursvormmg.
Na het klassieke aarzelen, konden de aanwezigen het toch eens
worden, en was Tielt in het bezit
van een jonge, veelbelovende kern.
Onmiddelijk daarop werden de
eerste werkzaamheden aangepakt.

antverpia meubelen

EERSTE BIJEENKOMST VLAAMS - NATIONALE
GEMEENTEMANDATARISSEN
Op zonaag 20 december 1964 wordt door de Studiedienst
een eerste vergadering belegd voor de gemeentemandatarissen
welke op Volksunlelijsten en Vlaamse lijsten werden verkozen.
De bijeenkomst vüidt plaats te Mo tsel (waar de VU in het
bestuur zal zetelen) m het lokaal « Bristol » vlak naast het
gemeentehuis. Begin te 10 uur en emde rond 13 uur, zodat
de belanghebbenden gemakkelijk kunnen aanwezig zijn op
het feestmaal, dat te 14 uur te Antwerpen m de zaal « Harmonie » plaats heeft ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der
Volksunie.
Het woord woidt gtvot-rd door E. Slosse, Hoofd van de VUstudiedienst. mr. H. Schiltz, gemeenteraadslid Antwerpen en
d''. jur. M Babyion, gemeenteraadslid Roeselare. De oprichting van een vereniging van Vlaams . nationale gemeenteraadsleden zal worden voorgesteld.
De verkozenen, welke geen persoonlijke uitnodiging zouden ontvangen hebben, geheven dit bericht als zodanig te
beschouwen.

PAS TOE

St Gummarusstraat 28-30-32

Telefoon : 32.94.77
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DE VOLKSUNIE

ANTWERPEN
ANTWERPEN
Op zondag 20 december 19«4 te
8 uur 30, kerk der Witte Pa'ers,
Keizerstraat : pleclitige H. Mis tot
ïaelelafenis van Permcsit en voor
de Wereldvrede; sermoen
door
E-t». Dr. de Vogelaere.
Zanggroep « de Karekiet »
(Puurs) luistert «te plechtiglieid
op.
T e 22 uur bljeenl:oinsi a a n de
Ingang van Schoonselkerkhof (terminus tram 24), sUlzwijgende oi>tocht naar h e t Graf, alwaar lierdenk ingsstonde.

BEEBZEL -HEIST
Het Sint Niklaasfeest van de
afdeling Heist - Beerzel
wordt
een zeer gesmaakte traditie. De
e wroeters » van Beerzel hebbén
gezorgd dat het feest in de zaal
Kennedy uitgroeide tot iets waarvan de toevallige aanwezigen getuigden dat het veruit dergelijJie
feesten m het dorp overtrof. Bijn a 100 kinderen en bijna evenveel
ouders propten de zaal vol. Het
zangkoor de « Purperen Hei »
Bleepte de zaal mee met Sinterklaasl ederen speciaal voor de gelegenheid aangeleerd."
Goochelaar prof. De Sobrie hield
de levendige bent in spanning.
Püm, tombola, geschenkenoverhandiging door een Smt in topvorm deden de aandacht geen
ogenblik verslappen Animator Jos
Peyaerts deed dan ook een opr o ^ tot de vele volwassenen om
even talrijk aanwezig te zijn c ^
een voorlichtingsvergadering over
de Volksunie die kt«"telings zal ingericht worden.

HOBOKEN
Na de zware kiesstrijd werd
ook te Hoboken bewezen, dat de
Volksunie niet weg te denken is
uit het politieke leven.
Dit is slechts een begin. Daar« n roepen we al onze leden en
Bimpatizanten op, om
mede te
werken aan de verdere uitbouw
van onze afdeling. Als eerste stap
daartoe onze maandelijkse werftochten. De eerste in de reeks is
op zaterdag 12 december te 14
uur. Bijeenkomst : lokaal « Breufhel », Kioskplaats.

HOVE
Open ng Vlaams Huls «R ^insert».
Wij vernemen d a t op zaterdag
12 december a.s. een Vlaams lokaal zal geopend worden te Hove,
steenweg op Mortsel 21, onder de
benaming « Reinaert ».
De uitbater is onze goede vriend
Emiel Beeckman.

KLEIN BRABANT
Men vroeg ons mee te delen d a t
de onafhankelijke Ziekenkas Plandria h a a r aktiviteit heeft uitgebreid tot Klein Brabant. Verantwoordelijke voor de streek is Gustaaf Auwers, Nieuwe Kouterstraat
59. Bornem.
Alle
praktische
Inlichtingen
kunnen daar worden verkregen.

MECHELEN
Op zaterdag 12 december 'S
avonds greeft de heer Verschaeren
een voordracht over « voeding en
gezondheid » in het « Gulden
Huis », Veemarkt, Mechelen.
Allen d a a r h e e n !

MERKSEM .
Kerstfeest.
Het getal ingeschreven klpinen
voor ons Kerstfeest heeft een onverwacht hoog getal bereikt. Het
bestuur van onze
vrouwenafdeling, bij monde van de ijverige
voorzitstw Mevr. M. Van Grinsvan - Ghljs, doet een beroep op
alle goedgezinden om in n a t u r a
of fmantieel iets bij te brengen,
opdat onze kinderen rijkelijk zouden bedeeld worden bij het aftakelen van de Kerstboom Telefoneer of stuur pen oericht a a n h e t
sekretariaat. Wat beschikbaar is
wordt ten htiize afgehaald.

NOORDEBKEMPEN
Propaganda.
De
onafgebroken
jarenlange
werking en
de harde kiesstrijd
hebben in de nocK-derkantons van
het arr. Antwerpen h u n vruchten
afgeworpen ; te Ekeren, te Kapellen en dan vooral te Brasschaat. Schoten en Schilde.
Weer staan onze werfploegen op
de bres. Te Schoten werd het op
27 november een schitterend over-

wlnnlngBfeest en Schilde zai h e t
op 19 december nog eens eventjes overdoen.
I n 't kanton Ekeren - Brecht
kwam een jonge, pittige wwfploeg
uit de bus, met Schoten (10 m a n )
en Kapellen (4 m a n ) als aantrekkingspolen. Het werden te Schoten reeds tweemaal 150 nummers
van ons blad ( + abonnementen I)
en 98 te 'Kapellen - Hoevenen.
Zondag a.s. gaat de verre tocht
n a a r Hoogstraten om de vrienden
uit h e t Turnhoutse te helpen. Gezien de afstand weze ieder reisklaar te 9 uur.
NIJLEN
De ploeg Nijlen versterkt m e t
een afvaardiging van
Mechelen
hield een zeer gelukte kolportage
In Bonheiden &i Rijmenam als
voorbereiding op de stichting van
de afdeling. Met een verhoop van
een honderdtal bladen c^ twee uur
tijds bewees deze hoek zijn goede
faam op Vlaams gebied.

KANTON ZANDHOVEN
AFD. SCHILDE-HALLE
GROOT BAL
Zaterdag 19 dec. te 20 uur in
feestzaal van de « Toverflult »
Turnhoutsebaan 7, Halle.
Wij rekenen er op dat ieder
bewuste Vlaming uit ons kanton in overeenstemming met
zijn overtuiging, dit
groot
Volksuniebal zal steunen door
er aanwezig te zijn.
Men zal er zicb op degelijke
en Vlaamse manier vermaken.

BRABANT
ANDERLECHT - DILBEEK ITTERBEEK
Als voorbereiding op het werkj a a r 1965 worden alle bestuursleden opgeroepen op m a a n d a g 28.
12.64 te 8 uur stipt In de Ravenstein.
Programma : bal 1965. taktiek,
abonnementen en provincieraadsverkiezingen.
BERTEM
Op zondag 13 december te 10
uui- komt « Pater Bra-ans » spreken in de zaal « De Vrede »,
Kerkstraat 2, Bertem.
Breng vrienden, faimille, en kennissen mede.
Iedereen is hartelijk welkom.

HOGE LOTEN
10.000.000 F
3.000.000 F
2.000.000 F
1.000.000 F
500.000 F
en 69.630 LOTEN
van 200.000 F tot 400 F
SUPEfiEINDEJAARSTRANCHE

TREKKINeTEBRUSSElOPSlOECEHBBl^

2 00 troostpri{zen
VOOR 1.600.000 F

Het Biljet 200 F
Het Tiende 21 F

DILBEEK
Op vrijdag 4 december 1964 h a d
de statutaire
'estuursvergadering
plaats van de afdeling. Ondanks
h e t slechte weder waren talrijke
leden opgekomen om h u n demokratisch stemrecht uit te oefenen.
Als nieuwe bestuursleden werden
verkozen :
Voorzitter : Louis De Ooster,
architect. Sekretaris : Van Wi]^
meersch Emiel, handelsvertegenw.
Penningmeester : De Winne Vic,
beambte. Raadsleden : de heren
Buelens en Van Ooppenolle.
Verder k a n gerekend worden op
de actieve medewerking van de
h e r e n Van Dijck, Van Malderen
(ziekenkas), Verlinden, en Cevippens (admin. wetten).

GROOT-BIJGAARDEN - ZELLIK
Alle best-aursleden
(5) worden
op m a a n d a g 28 december te 20 uur
op de grote kantonale vergadering in de Ravenstein te Anderlecht verwacht.

Schenk n u

Een UURWERK yan kwaliteit
Een JUWEEL in Goud
Voor de kenner slechts één adres

H. D E L A N G H E
Groenplaats 8, Antwerpen. - T e l . 32.93.81
Eigen w e r k h u i s

KERST- EN
NIEUWJAARSKAARTEN

IJET OP !
Alle V.U.-lezers verzenden dit jaar uitsluitend Vlaamse
kaarten, bij gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar.
Stuur ons in gesloten omslag een bankbriefje van 20 fr
(of veelvoud), of stort op postrekening 1476.97 Volksunie
Brussel 1 en U ontvangt per kerende
24 kunstkaarten in twee-kleurendruk ontworpen door Vlaamse kunstenaars. Doe
het nu ! Dadelijk !

KÜMTICH
Houdt de avond van zaterdag
16 januari 1965 vrij!
Zoals ieder j a a r verwachten wij
een massa vrienden op ons Volksuniebal in de zaal Vandeput,
Dcapsplein, Kiuntlch. (Grote parking op h e t plein).
Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd.
Te Kumtlch werd verleden zondag een schitterende
werftoc3at
gehouden.
Onze vriend Staf versloeg alle
rekords door de verkoop van 42
nummers en terloops nog een
abonnement te maken.

Wie houdt van zwierige dansen
in een echte O'oerbayeren sfeer
m a g hier geenszins ontbreken.
ST. MARTENS-BODEGEM
Hier heeft de VU t h a n s drie
verkozenen. We verwachten de
bestuursleden dan ook allen op de
kant. verg. te Anderlecht op 28,12.
64 te 20 uur stipt in de Ravenstein.

SINT-AGATHA-BERCHEM
Bestuursvergadering : m a a n d a g
28.12.64 in de Ravensem te 20 uur
Btipt

OOST-VLAANDEREN
I^MIII———•IIMIIIIIIIIIIIIIII

llll ! • •

DENDERMOXDE
Kolportage.
Het k a n t o n Wetteren heeft h e t
op zich genomen een eerste kolportage sedert de gemeenteverkiezingen te houden in ons arrondissement. Wij beginnen met Zele. Deze kolpcx'tagB zal plaats vinden op 20 december, dus een week
later d a n aanvankelijk werd meegedeeld.
Hierbij nodigen wij ook mensen
uit van h e t Dendermondse en de
streek van H a m m e bij ons aan te
sluiten opdat deze kolportage een
succes zou zijn. Op 20 december
slaan wij in Zele een braggehoofd
voQr de Volksunie.
Wij vertrekken <^ de m a r k t te
Wetteren om 8 u u r 30, stoppen te
Dendermonde (markt)
omstreeks
9 uiff en beginnen met de werking t e Zele om 9 uur 30. Wij bereiken Zele via H a m m e .

WEST-VLAANDKRKN
KOEKELARE
De « Vlaamse Vriendenkring uit
h e t Houtland » nodigrt alle leden
en sympatisanten uit op zaterdag
19 december op h e t groot Kerstbal gehouden in de prachige feestzaal Monty te Koekelare. Voor U
zingt de gekende Vlaamse zanger
Tony Dua en speelt zijn prachtig
ensemble.
Eerste d a n s om 20 uur.

KORTRIJK
Kolportages.
Het w.n. arrondissementbestuur
heeft besloten dat de microwagen
voortaan alle zateidagnamlddagen
'n viar k vijftal gemeenten zal
aandoen, enkel vergezeld van "n
p a a r m a n om te kolporteren e n
zodoende de « Volksunie », in de
kortst mogelijke tijd, in alle gemeenten kenbaar te maken.

DENDERLEEUW
Viering.
Zondag 20 december viering van
h e t 10-jarig bestaan van
de
Volksunie.
Te 12 uur 30 worden aHe plaatselijke leden en abonnenten verwacht in h e t Vlaams Huls De,
Klok.
Op de agenda : grote maaltijd
met voor- en nagerecht.
Prijs 75 P.
T e 16 uur worden alle vrouwelijke leden vergast op een gratis
koffiekransje met gebak.
De kleintjes tot 10 jaar ontvangen een kerstgeschenkje.
Vergeet zeker niet tijdig uw
^ aanwezigheid te melden.

Wie heeft op het bal van Schoten, vrijdag 27 november, m de
Ridderhoeve een verkeerde h a n d schoen
meegenomen ? Ik
heb
t h a n s een zwarte zijden h a n d schoen, gevoerd met grijs flanel.
De verloren handschoen is in
zwart leder. Mw. Van Grinsven,
Borrestraat 24, Merksem.

GENT
Kolportage*.
Op zaterdag 5.12 zijn wij overgegaan tot een nieuwe kolportage in
h e t Gentse stadscentrum. I n minder dan twee uiu- tijd, zijn wij erin geslaagd 216 n u m m e r s a a n de

Gevraagd : pianist of liefhebberpianist om gratis ons Kerstfeest
op te luisteren, zaterdag 27 december van 3 tot 6 u. Begeleiding
van kinderkoOT. Beste dank 1 Mw
Van
Grinsven, Borrestraat
34, _
Merksem.

zoekertjes

DEZE WEEK OP UW SCHERM
ZONDAG

WOENSDAG

15.00 : Voor boer en tuinder —
15.30 : De Plintstones {59e afl.) —
15.55 : Kapitein Zeppos. 4e episode
— 16.20 : Atletiek : Reportage van
de mdoor-ontmoeting die gisteiv
avond heelt plaatsgehad in het
Sportpaleis te Antwerpen — 18.30 :
Klein, klein kleutertje — 18.55 :
De storm, avonturenfilm voor de
jeugd — IG.55 : Weerbericht en
mededelingen — 20.00 : TV-nieuws
— 20.15 : Sportweekend — 20.45 :
lilttle Peggy March. Optreden van
het Amerikaanse
teenager-zangeresje begeleid door het orkest van
Francis Bay — 21.00 : Festival van
de Clowns. Rechtstreekse reportage
van het festival adt te Camplone
plaats heeft, n.a.v de lOe verjaardag van het overlijden van de beroemde clown Crock — 22.15 :
Concert gegeven in de grote « Musikveremssaal » te Wenen aoor de
Wiener Philharmoniker o.l.v Lorln
Maazel die ook als solist optreedt
— 23.00 : TV-nieuws.

17.00 : Televisum — 19.00 : Zandmannetje — 10.05 : Het gouden
afgodsbeeld : Nog een raadsel I (10«
afl.) — 19.30 : De wereld is klein :
Oosters prentenboek
Vandaag :
Hongkong en Macao — 19.55 : De
Weerman — 20.00 : TV-nleuws —
20.25 : Bonanza — 21.16 : Musllc
erkllnt in Wien, een muzikale show
met Weense melodieën — 22.05 ;
Zoeklicht — 22.35 : TV-nieuws.

MAANDAG ,
19.00 : Zandmannetje — 19,05 :
Filmmuseum van de Bchaterlaoh.
In het eteentljdperk,
fllmkluoht
met 8 t a n Laurel en Oliver Hardy
— 19.20 : Tienerklanken — 19.55 :
De Weerman — 20.00 : TV-nleuws
— 20.30 : Openbaar kunstbezit.
Graf van Maria van Bourgondlë —
20.40 : Speelfilm : De dood van
Bella : Politiefilm van Edouard
Mollnaro met Jean Desallly, Mare
Cassot, Monique Melinard en Alexandre Stewart — 2215 : Ballet In
perspectief — 22.56 : TV-nieuws.

DINSDAG
LIEDEKERKE
Zaterdag 19 december 1964 groot
overwinningsbal in de zaal « Anne - Marie » in de Opperstraat
met h e t alombekend
show- en
amusementsorkest
Harry
Pinky
(6 m a n ) .
Begin 20 Uur. Einde v.i
Alle bewuste Vlamingen uit de
D e n d e r s t r e k geven elkaar op 19
dezer rendez-vous te Liedekerke.

m a n t e brengen. Benevens heelwat simpatiebetuigingen, mochten
wij o»* fmanciële steun ontvangen.
Wij vestigen er tevens de a a n dacht op d a t de volgende en laatste kolportage voor 1964 plaats
vindt op zondag 13.12.1964 en wel
In de gemeenten St. Denijs - Westrem en Afsnee. Wi] verwachten
alle medewerkers om 9 uur a a n
de lil eland.
Wij vestigen tevens de a a n dacht van alle Volksuniegezin.den
o p het feit d a t n u reeds steunbons te koop worden aangeboden
tot spijzing van onze kas, waaav
mede wij een grootse p r o p a g a n d a
In het arrondissement zullen moeten voeren. Deze steunbons zijn
verkrijgbaar bij al onze propagattdisten en medewerkers.

18.45 : Teletaalles : Engels. 39e les:
Walter and Connie go to a party
(laatste les) — 19.00 : Zandmannetje — 19 05 : Tijd voor u. De
Eifeltoren, documentaire fllra —
19.30 : De Flintstones. 60e all :
Tandengeknars — 19.55 : Hier
spreekt men Nederlands — 19.59 :
Weerbericht — 20.00 : TV-nleuws
— 20.25 : Voor geld en recht. 7e
afl. : De man uit Boston — 20.50 :
Panorama — 21.35 : Penelope —
22.00 : Gastprogramma. De liberale
gedachte en actie — 22.30 : TVnieuws.

DONDERDAG
19.00 : Zandmannetje — 19.05 :
De gordeJ van slangenleder : De
gordel weer terecht. 4e afl. —
19.20 : Tienerklanken — 19.55 :
Hier spreekt men Nederlands —
15.69 : Weerbericht — 20.00 : TVnieuws — 20.25 : Van de hak op de
tak — 20.50 : Gastarbeiders u i t
Marokko — 21.40 : Première —•
22.05 : Gastprogramma Het vrije
woord : Lekenmoraal en -filosofie
— 22.35 : TV-nieuws.

VRIJDAG
19.00 : Zandmannetje — 19.05 t
De Paardenommegangen — 19.60 :
Filmprogramma voor ledereen —
10.55 : De Weerman — 20.00 : TVnleuws — 20.25 : Moord op Montmartre. De derde aflevering in de
f Maigret >-serle — 21.35 ; Ten
huize van Mr. René Victor, rechtsgeleerde — 22.26 : TV-nleuws —
22.35 : Close-up van Rolf Thiele.
Duitse ktaeast.

ZATERDAG
10.80 : Volksuniversiteit — 16.55 5
Muziek voor Jonge mensen Vandaag : Paul Hindemlth — 17.45 :
schooltelevisie — 18.55 : Zandtmannetje — 19.00 : Expeditie in
Afrika. Met vrachtwagen en camera
naar het hartje van Alnka —
19.25 : Autorama — 19.55 : Hier
spreekt men Nederlands — 10.59 :
Weerbericht — 20.00 ; TV-nieuw»
— 20.25 : De wijkagenten : Hulpfonds voor wijkagenten (8e afl.) —
20.60 : Lucky Henkle : ean m.aztkale fantasie zuet Henk Van Montfoort, Tonla, Wemer Kopers, Lie
Lee e.a. — 21.35 : Echo — 22.06 :
In het Dlck Powell-theater. P a t
Boone stelt voor : Epiloog — 22.5ft:
TV-nieuw».

OE VOLKSUMIE
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ANTWERPEN
ANTWERPEN
Derde Dr. BormstentoonsteUing
te Antwerpen, onder de bescherm i n g van de «Pallieters», op zaterdag 12 dec. in het lokaal «Peter
Benoit» Prankrijklei 9 om 16.30 u.
Deze tenboonst'llmg wordt ingeleid in de gelagzaal dooi" een
spreekbeurt van E.P. B r a u n s over:
« W i e was Dr. B o r m s » .
BEtlBNE
Pamfletten^tie.'
Er zijn nog steeds medewerkers
«Jle de strook niet teruggezonden
hebben betreffende h e t
bussen
d e r 22.000 pamfletten (oproep .«m
a a n te sluiten).
Ik verzoek hen deze strook dringend terug te sturen n a a r h e t sekretariaat.
Op 28 november 1964 waren volgende sektoren nog niet in orde :
Z2 — Z4 — Z9 — Z14 — C5 — 0 9
— C l l — C16 C20 — NI — N2 —
N3 — N4 — N5 — N6 — N7 —
N8 — N9 — N i l — 12.
De verkiezingsstrijd is wel ten
einde m a a r de strijd g a a t va-der.
Ik vraag dan ook a a n al de
medewerkers een einde te maken
a a n de rustperiode.
Volgende zaken s t a a n dit j a a r
nog op h e t programma :
Werkgroepen : aanwerven van
100 nieuwe leden.
Pamflettenaktie
: h e t bussen
v a n 22.000 pamfletten.
Kolportages : verkoop van h e t
blad van deur tot deur (min. 2
maal).
Maandblad : voorbereiding van
h e t maandblad dat vanaf j a n u a r i
yerschijnt.
Vanaf de m a a n d j a n u a r i zal er
terug gestart worden met een
abonnementenslag. Tijdens
deze
m a a n d dienen er 50 nieuwe abonn e m e n t e n aangeworven.
Vanaf februari zal de afdeling
een financiële mobilisatie houden
die ons de middelen moet v » schaffen om de verkiezingsstrijd
voor de
parlementsverkiezingen
te voeren.
Ledenslag.
'
Wij doen een op'oep tot onze
slmpatisanten om aan te sluiten
bij de Volksunie. Dit kost slechts
50 P per jaar Aarzel niet langer
en wordt lid. Verwittig het sekret a r i a a t (Hilven — Gen. Siingeneyerlaan 117, D e u m e (C), en U
zult het bezoek van een afgevaardigde ontvangen.
KALMTHOÜT
GeschenkenbeuTs « Sfeer 64 ».
Deze geschenkenbeurs wordt Ingericht ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar en heeft tot
doel ons toe te laten met dezelfde
financiële
middelen
kunstvollere
artikelen aan te schaffen.
Br IS een keuze uit meer dan 150
verschillende Vlaamse en artistiekverantwoorde Kerst- en NieuwJaarskaarten,
grafische
werken,
keramiek,
ceracast
fonoplaten,
boeken, schilderijen, enz.

Sfeer 64 wordt ingrericht in zaal
c Trefpunt » (Statielei te Heide)
en vindt plaats op : zaterdag 5 en
12 december van 15 tot 20 uur;
zondag 6 en 13 december van 10
tot 20 UUT.

Abonnementen.
Door enkele leden (J. Moors,
K. Verheyen, A. Cuppens) werden
deze voorbije week weer enkele
abonnementen
en
steunkaarten
a a n de m a n gebracht.
Door systematisch te werk te
SCHOTEN
g a a n en regelmatig huisbezoeken
af te leggen k u n n e n de resultaI n alle bussen werd h e t m a a n d ten niet uitblijven. Onze afdeling
blad « M a l p e r t u u s » gebracht, met
gaat flink vooruit!
de dank van de Volksunie a a n de
Algemene vergadering.
kiezers, en de voorstelling v a n de
drie gekozenen : J. Jca-daens, M.
I n zaal Oud-Oeteren h a d op 28
Stockbroeck, en P. Venken.
november een algemene ledenbijTevens werd h e t dienstbetoon in
eenkomst plaats.
Schoten aangekondigd : m a a n d e Hier werfl de afgevaardigde in
lijkse zitdag op de 3de donderdag
de p'"ovlnciale VU-raad aangeduid;
te 20 uur in de Gelmelenpoort o p
nL d h r Oii^)ens.
h e t Marktplein. Verder bij elke
Verder werd nog
gehandeld
gekozene dagelijks n a telefonisctie
over h e t geplande winterprogramafspraak : Jordaens tel. 52.52.84
m a dat ojn. in elke gemeente der
(14-16 u.) en 45.57.59 (18-19.30U.),,
afdeling een voorlichtlngsvergadeStockbroeckx tel. 33.65.07 (tijdens • r i n g voorrfet.
b u r e e l u r e n ) , Venken tel. 52.41.45.
Later o p de avond n a m dhr
<Dp 27 november vond in de RidDegraeve eveneens a a n de vergadershoeve
het
overwinningsbal
dering deel.
plaats. Voorzitter E. Slosse stelde
de gekozenen voor en riep de aanperGevraagd
betrouwbaar
wezigen op voor de stxljd in h e t
het
soon als kelner voor
voorjaar 1965. Waar de V.U. ook
Vlaams huis Roeland. Korte
zal staan, in de oppositie of In
Kruisstraat 3 te Gent Hoge
h e t bestuur van Schoten, zij zal
verdiensten.
h a a r program trouw blijven; h a a r
Zich a a n te melden bij Karel,
gekozenen zijn geen luxepaarden
Huis Roeland, na 18 uni
m a a r werkpaarden !
De abonnementen- en .ledenslag
g a a t steeds verder. Alle lezers kimn e n hieraan meehelpen, in eigen
OOST-VL.AANDEREN
kring !
ZANDHOVEN
Werftochten.
Schilde : 13 dec.
Schilde : 20 dec.
R a n s t : 27 dec.
Voctt- de werkers die mee willen ijveren om ons blad te verkopen : verzamelen a a n de desbetreffende kerk om 9 uur 15.

BRABANT
BOORTMEERBEEK
Eens Ie meer is het Bloemenbal ingericht door de VU-afdelmgen van kanton Haticht geweldig
meegevallen. We mogen gerust
zeggen dat er ditmaal zelfs heel
wat meer volk en stemming waren dan vorige keren. Benedenen bovenzaal waren volkomen bezet door zowat 600 deelnemers Mi
dat er wel degelijk de juiste stemming heerste wordt bewezen door
h e t late-vroege (?) sluitingsuur.
Dhr. Segers, de bestuursleden
en
medewerkers
van
kanton
Haacht weten van aanpakken.
Werfploeg.
De werftocht t e K<Htenberg is
ondanks het slechte weder toch
buitengewoon goed geslaagd. D a t
wordt t'-ouwens zo gewoon d a t wij
verbaasd zouden zijn moest h e t
tegenvallen. Onze werfploeg houdt
zich kranig en wij mogen wel eens
onze bijzondere dank
betuigen
voor de onveiTnoeibare ijver en de
welwillendheid
waarmede
onze
propagandisten h u n
zondagvoormiddag gans
belangloos offeren
voor de Vlaams - Nationale idee.
HERENT
Op zcmdag 20 december te 10
uur wordt een grote volksvergadering gehouden m de zaal « Ouden
Tijd », Stationsstraat 2, Herent.
Pater Brauns handelt over :
« Gods woord in de Vlaams - sociale strijd ».
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KUMTICH
Op dinsdag 15 december te 20
uur wordt een grote volksvergadermg gehouden in zaal Van de
Put, Dorpsplein, Kumtich.
Pater Brauns
handelt
over
« Gods woord in de Vlaams - sociale striid >>
KORTENBERG
De vergadering
met
Pater
Brauns, ingericht door de plaatr
selijke VU-afdeling, is p ' a c h t i g
geslaagd. Kortenberg heeft nooit
zoveel volk kunnen samenbrengen
en de meer dan 250 geestdriftige
aanwezigen bewezen d a t in deze
bedreigde gemeente de kansen
voor de Vlaams • Nationale strijd
zeer grote vwwachtingen rechtvaardigen.
Proficiat voor deze afdeling!

LIMBURG

V e r a n t w . uitg. Mr F . Van
d e r Eist, B e i z e g e m s t r a a t 20
Brussel 12.

1

NEEROETEREN
Vriendenband-baL
Op zaterdag 17 j a n u a r i 1965 zal
Vriendenband een
bal inrichten
in zaal « De Oeter » te Opoeteren. Wij vragen a a n ai de leden
en simpathlsanten d a t zij deze
avond
zouden vrijha.iden.
Het
wordt
een
gezellige
Vlaamse
avond!

GENT
I n de voorbije m a a n d november
k u n n e n wij teri^blikken op een
geslaagde aktie waarbij er drie
succesvolle kolportages t e
pas
kwamen. Eveneens werd gedurende deze m a a n d een pamflet op
18.0(X) exemplaren in de stad verspreid.
Met de beperkte middelen waarover wij bes<diikken, zijn wij toch
in staat een verrassende vooruitgang te boeken zodat wij vol
ijver Mize volgende kolportage In
het Gentse stadscentrum tegemoet zien. Wij verwachten dus
aBe kolporteurs op zaterdag 5.12.
1964 Om 3 irar a a n de Roeland.
De kolportage wordt omstreeks 5
u u r beëindigd.
Vlaams sociaal hulpbetoon.
Het Vlaams Sociaal Hulpbetoon
heeft zondagnamiddag 22 november zijn leden en slmpatisanten
uitgenodigd op de
spreekbeurt
welke werd gehouden d o w Dr. M.
Brauns.
De Heer K. Van Damme die de
spreker
hartelijk
verwelkomde,
h a d een speciaal woord v a n dank
voor het inlichtend bestimr van
VSH voor h a a r sociale aktie ten
opzichte van
de minstbedeelden
onder ons, voor de invalieden en
ouden van dagen.
Gedurende zijn lange toespraak,
zette pater Brauns in zeer klare
en duidelijke taal het tema uiteen waarrond de Vlaamse Beweging draait. Op het einde van de
spreekbeurt
beantwoordde
hij
daarenboven nog verschillende vragen die door h e t aandachtig publiek w e ' d ö i gesteld.
Gedurende de kca-te pauze w«rd
een omhaling gedaan die zowat de
som van 1.413 P opbracht. Langs
deze weg nog eens een speciaal
woord van dank a a n allen en
vooral aan pater Brauns zelf die
niet aarzelde zijn vergoeding en
verplaatsingskosten prompt terug
te storten in de kas van het VSH.
Herfstbai.
Ons herfstbai, dat plaats vono
op zaterdag 28.11.64 is uitgegroeid
tot een waar succes. Een uitstekend ortcest bracht alras een gezellige en Vlaamse stemming Tot
in de vroede niorgenuren werd
er doorgedanst. Met een uitstekende tombola, werden er velen
met een mooie prijs bedacht.
Naast de simpatiebetuigingen van
velen mocht het bestuur daarenboven nog veel financiële steun
ontvangen, die op een doelmatige
manier zal gebruikt worden tot
lenigiiig van de nood onder de
minder bedeelde Vlamingen.
Onder de aanwezigen, bemerkten wij het bestuur v a r de Volksunie-Gent,
gemeente'aadslld
ir
Guido Deroo en verschillende gekozenen uit de (3enLse randgemeenten. Al die persoonlijke aanmoedigingen zijn voor ons een
riem onder h e t h a r t en stuwen
ons verder in onze sociale werking.
WELLE
Coppens Henri leidde de feestzitting van 10 november gehouden in h e t kader van de sukses\'olle vwkiezing, In met gelukwensen a a n c8ize verkozenen Aljbeloos Ma'orits en Bosseloo Frans,
a a n wie prachtige planten aangeboden werden door het VNJ
Sp'eka* bracht tevens
nulde
a a n de werkkracht die uitging
van onze leden m a a r met een

bijzonder wocffd van lof a a n BL
Heyinan, B. Snel en R. De Grom.
Tenslotte richtte hij een oproep
tot alle leden van de afdeling
Welle om met nog meer dinamisme en grotere werkkracht voort
te ijveren opdat over zes j a a r ons
aantal
gemeenteraadsleden
nog
met een eenheid moge stijgen.
Iets wat stellig in de lijn van de
verwachtingen ligt.
Bosseloo F r a n s richtte d a a ' o p
h e t woord tot de talrijke aanwezigen.
Hij dankte vooreerst voor de
hulde a a n de verkozenen en voor
h e t in hen gestelde vertroirwen.
Het feit d a t Volksunie Welle twee
verkozenen mag vieren is toe te
schrijven a a n een jarenlange intensieve werking, waarbij hij niet
naliet hulde t e brengen a a n de
pioniers van de beweging : een
kern van zeven mensen, die reeds
bijna tien j a a r zonder enige verzwakking werken om deze kern
uit te breiden tot wat zij nu is :
c een volwaardige partij ».
D a t de afdeling Welle sinds de
verkiezingen 1958 percentsgewijze
nog steeds aan de top staat,
schreef spreker toe aan het feit
dat ö j georganiseerd wae en georganiseerd heeft.
Aldus zijn wij op 11 october U.
Iets geworden, een iets d a t wij
zullen doen groeien vooral door
t e bewerken dat over 6 j a a r de
175 bonte stemmen de onze zullen
zijn.
Tenslotte
dankte spreker
in
n a a m van h e t bestuur en van
zijn medekandidaten degenen die
op finantieel gebied de gevoerde
verkiezingspolitiek hebben mogelijk gemaakt, m a a r vooral de 480
effektieve — en de 175 bontstemmws.
ZWIJNA.4BDE
Op zatM-dag 12 december 1964,
<Hn 19 u u r 30 stipt, richt onze afdeling h a a r jaarlijkse reuze-boerenkermis in.
Wij nodigen alle VU-leden en
sympatisanten uit op deze avond
in ons Vlaams Huis,
Heirweg
Noord 120.
U kunt er smullen n a a r hartelust van belegd boerenteood met
hoofdvlak of gekapt.
Na h e t avondmaal is er een gezellig samenzijn, « e t de akkordeonvirtuoos Oktaaf Elegeer.
Steunkaarten, als deelname in
de onkosten zullen u aangeboden
worden tegen 23 F. Men kan zich
ook laten inschrijven In ons lokaal of op het sekretariaat, Hutsepotstraat 78.
AHaamse Vrienden welke oven

geen vervoer beschikken, worden
door ons toedoen gratis vervoerd.
Dus allen naar deze boerenkermls; u komt, wij doen de rest.
Vlaamse leute en plezier verzekerd.

Aanbevolen
Huizen
HERBERGEN

Geniet van de lekkere
koffie * De Olifant»
in het Vlaams Huis

« PETER BENOIT »
Prankrijklei 8 Antwerpen
Op doorreis te Aalst : bezoek het Vlaams Huis

« DE VRIENDSCHAP
Kerkstraat 9
(bij Grote Markt)
Bar

Bowling

Buffet

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKE - Tel 63.811

VLAAMS HUIS
Ijzerlaan 82 Tel (051)50749

DIKSMUIDE
üitb. Leo Vreese
Feestzaal voor groepen
ELEC.

APPAR.

Vermindering vr lezers V.U
Huish. App Radio-T V Bandopnemers..
37.92.57 ELAGRO 38.74.68
De Damhouderstr 23, A n t
BOUWEN

WONEN

De specialist der
standaarddeuren
J. L E E M A N S D e u m e Z .
Van Havrelel 70 T 356317
Agent De Coene Kortrijk
Plastic vloer en trapbedekkingen Dellflex - Tapiflex
enz.
Inlichtingen :
daessens-Cornells Scliutstr 18 Deurne T. 36.13 12
Voor uw modern interieur

D O R T M U N D E R
Thierbrauhof I
te Leuven
Alle zater- en z o n d a g e n
O p p e r Beieren o r k e s t .
S t e m m i n g - plezier.
Alle dagen, 's m i d d a g s en
's a v o n d s beste k e u k e n ,
niet d u u r .
Vanaf 's m o r g e n s
tot 's n a c h ' s
k o u d buffet en koffie.
Bijzonder i n g e r i c h t voor
g r o e p s r e i z e n scholen e n z . . .
P a r k i n g voor h o n d e r d e n
a u t o b u s s e n en a u t o ' s .
Alles p r i m a verzorgd
en g o e d k o o p .
D O R T M U N D E R
T h i e r b r a u h o f II
G r o e n p l a a t s 33 te A n t w e r p e n
p r i m a koud buffet.
t)pen d a g en n a c h t
Zalen v o o r v e r g a d e r i n g e n ,
enz.
Van nu af Staf W o u t e r s
aan d e t a p k r a a n .
DORT-BIERKELDER
O u d e M a r k t 22 Leuven.
Schoonste bierkelder
van het land.

EURO-DOMl
Kruidtuinlaan 6 Brussel
met Geschenken-kelder
Bouw- veranderlngsherstellingswerken
S E G E R S Adr.aan
Steynstraat 187
Hoboken Tel (03)37 43 81
BOEKEN

TIJDSCHR.

Voor al uw Vlaamse lektuur
Eén adres
Boek- en dagbladhandel

Paul BEQUET
Nassaustraat 6 Antwerpen
HOTEL

RESTAURANT

Bezoek bet
Payottenland
goede spijzen vindt ü in
afspanning

n DE KROON »
O.LV-Lombeek (054)32381

.icl vergeten d a t men in
d e d r i e l o k a l e n d e echte
Uortmunder Thierbrau
drHkl
et de 2 Berljes.

« V l a a m s Huis » Knoicke
Kamers
vol. pension gezellige sfeer
Vermindering v groepen
eiisalvethl ISü T 632 70
Vlaams Huis Breugfbel
de Smet de Naeyerlaan 141

BLANKENBERGE
Telefoon : (060)41637
Vol. Pension 30 kamers
UURWERKEN
DORT T H l t K ü K ^ i c r i O F III
langs a u t o s n e l w e g
Antwerpen-Aken, T e s s e n d e r l o .
DORT T H I E R B R A U H O F IV
Autosnelweg Aalst,
Café-resL (1000 pi.)
Ruime p a r k e e r g e l e g e n h e i d

Zwitserse uurwerken
bij meester uurwerkmaker

SLAETS
Dewlnterstr 11 Oudergem
T 72 45 43 terminus tr 35
10 % kortluc leden V.D.
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V OORALEER in een paar
bijdragen te handelen over de huidige grondwetsherziening zou ik er
reeds willen aan herinneren dat
elf jaar geleden, in 1953, ook een
.grondwetsherziening voorbereid werd.
Een grondwetsherziening werd toen
noodzakelijk geacht met het oog op
de Europese eenmaking, meer bepaald met het oog op de Europese
Defensie Gemeenschap, die toen in
de maak was maar waar tenslotte
niets van terecht gekomen is.
Het was ten tijde van de absolute
meerderheid van de C.V.P. in het
parlement en van de homogene
C.V.P.-regering.

T

ER gelegenheid van de
voorbereiding van de grondwetsherziening werd er toen van verschillende
zijden naar gestreefd, de mogelijk-

Ik kan ten zeerste de lektuur a a n bevelen van het verslag door staatsminister De Schrijver uitgebracht
over de besprekingen in de bizondere kommissie van de Kamer in datum van 10 september 1953 en van de
debatten in de openbare vergadering
van de Kamer op 6, 7 en 8 oktober
1953. Dit is zeer leerrijk om de werkelijke politiek van de C.V.P. te onderscheiden van de propaganda door
deze partij in het Vlaamse land gevoerd.

O EDERT de oprichting van
de C.V.P. stond in het bekend Kerstmisprogramma van 1945 te lezen dat
de C.V.P. voorstander was van grondwettelijke voorschriften om de volledige ontplooiing zowel van de Waalse als van de Vlaamse kultuurgemeenschap te verzekeren.
Toen de C.V.P aan het bewind was
en de gelegenheid zich voordeed, ver-

kwente houding. Het kwam tot een
woordenwisseling tussen de heer Rey
en de toenmalige voorzitter van de
C.V.P., de huidige eerste minister,
Theo Lefèvre.

T

HEO Lefèvre antwoordde
aan de heer Rey : « Onze partij heeft
zich uitgesproken voor een principiële tekst aangaande de verhoudingen
tussen de verschillende delen van h e t
land, maar principiële tekst wil nog
niet zeggen een tekst opgenomen in
de grondwet».
De heer Rey onderbreekt : «Si,
pardon ».
Lefèvre vervolgt : « Dat wil zeggen
dat er een gehele studie diende gedaan over de wenselijkheid, gebeurlijk in de grondwet een tekst in te
lassen; een studie onttrokken aan de
passies inherent aan een openbaar
debat om het probleem Jot rijpheid
te brengen.. *

DE GRONDWETSHERZIENING
heid open te laten om ook sommige
wijzigingen aan de grondwet door te
voeren met het oog op binnenlandse
problemen, vooral dan de VlaamsWaalse problemen.
In de schoot van de C.V.P. zelf waren er een aantal Vlaamse C.V.P.-ers
die, onder leiding van Renaat Van
Elslande, dachten aan het verwezenlijken van een stelsel van waarachtige kulturele autonomie.
De heer Van Elslande heeft met
het oog hierop een aantal amendementen ingediend, die de volledige
goedkeuring en de steun kregen van
het Centrum Harmei dat toen nog
bestond.

H

ET is nuttig er aan te
herinneren dat zowel de C.V.P.-partijleiding als de C.V.P.-regering zich
toen hardnekkig verzet hebben tegen
ieder initiatief in die richting

mits men toch een grondwetsherziening voorbereidde, de mogelijkheid
te scheppen om dit programmapunt
te verwezenlijken, verzette de C.V.P.
er zich hardnekkig tegen. De amendementen van Van Elslande werden
verworpen in de kommissie en niet
eens meer terug ingediend.

1 IJDENS de openbare debatten kantte zich de toenmalige
minister voor binnenlandse zaken, de
heer Moyersoen, in naam van 's lands
eenheid namens de regering tegen
iedere grondwettelijke maatregel ter
oplossing van de Vlaams-Waalse problemen.
De liberale volksvertegenwoordiger
en oud-minister Jean Rey verweet de
C.V.P. haar eigen programma te verloochenen. Hij verweet vooral de heer
De Schrijver, de opsteller van het
Kerstmisprogramma, zijn inkonse-

De heer Rey onderbreekt opnieuw :
« Ce n'est pas ce que dit votre programme. Vous ne l'avez pas lu >.
Waarop de voorzitter van de C.V.P.
antwoordt : « J e ne L'al pas lu ces
derniers jours...».
Inderdaad had de heer Rey gelijk.
Ik acht het geenszins overbodig
hieraan even te herinneren nu wij
opnieuw voor een grondwetsherziening staan. Het is kenschetsend voor
de houding van de C.V.P.
Alle verklaringen van C.V.P.-zijde
over kulturele autonomie, over decentralisatie en deconcentratie zijn
mijns inziens volkomen waardeloos.
De politiek van deze partij is in werkelijkheid streng unitair en centralistisch.

H

OE is men nu gekomen
tot de huidige grondwetsherziening ?
In de regeringsverklaring van 2
mei 1961 is er slechts zeer terloops

spraak van een grondwetsherziening,
zonder nadere uitleg en zonder enig
verband met de zetelaanpassing die
aan de Vlamingen beloofd werd zonder voorwaarden.
Het is in de loop van de legislatuur
dat de Walen er in geslaagd zijn h e t
regeringsprogramma te wijzigen en
de zetelaanpassing oüdergeschikt te
maken aan een voorafgaandelijk akkoord over een grondwetsherziening
die hen waarborgen moet geven.
Deze gang van zaken betekent een
grote Waalse overwinning en het doet
pijnlijk aan de reakties te zien van
de Vlamingen op deze nieuwe toestand.

O

NMIDDELLIJK
na
de
aanstelling van de eerste Werkgroep
voor de Grondwetsherziening door de
regering, in het najaar van 1962,
schreef de ondervoorzitter van de
B.S.P., Jos Van Eynde, een van de
best ingelichte personen : « Wie a a n dachtig nagaat wat er zoal verteld
wordt bij en om de aanstelling van
de werkgroep voor de grondwetsherziening zal, tot zijn waarschijnlijk
grenzeloze verbazing ervaren dat er
bij prioriteit zal worden gezocht n a a r
waarborgen tegen de Waalse angst
voor
minorisering! >
(Volksgazet
25.10.1962).

I

NDERDAAD, daarom was
het hem te doen en de uitleg door
de Vlamingen achteraf gegeven, over
de mogelijkheden om ook aan de
Vlamingen voldoening te schenken,
is er met de haren bij gesleurd als
een soort zelfverdediging om h u n
zwakke houding te rechtvaardigen.
Te vergeefs hebben de Vlaamse
C.V.P.-ers gepoogd, telkens weer te
beweren dat de zetelaanpassing en de
grondwetsherziening twee afzonderlijke zaken waren en dat de zetelaanpassing er onvoorwaardelijk moest
komen, ook indien men tot geen akkoord kwam over de grondwetsherziening Dit is een bewuste verdraaiing
van de waarheid, In een volgende
bijdrage zal ik dat uit de feiten bewijzen.
Mr. F. Van der Eist.

l a f i l uw lAKENCflFER DE H006IE IM EN VERZEKEST UW TOEKOMST
Winkelinstallaties
Verbouwingswerken Moderniseringswerken - Gondels - Frigo's
- Buffetten - Deuren - Ramen in aluminium
fels - Vloeren - Machines - Weegschalen -

UW

Nieuwbouw - Diepvriezers
- Stoelen - TaN e o n reklame

VERTROUWENSMAN :

MARCKX Hendrik
ORCHIDEEENSTRAAT 8 WILRIJK-ANTWERPEN
TELEFOON : ( 0 3 ) 3 8 . 9 1 . 4 1

Winkelinstallaties :

EEN UNIEK AANBOD s
OP VERTOON EN TEGEN INLEVERING VAN DEZE
WAARDEBON KRIJGT U EEN WERKELIJKE TERUGGAVE VAN 2 PERCENT OP DE VOLLEDIGE AANKOOPSOM. EN DIT OP DE BESTELBONS ONDERTEKEND
VOOR 3 0 JANUARI 1 9 6 5 .

L

- VLAANfEREN
- NOORWEGEN
- LUXEMBURG
- NEDERLAND

— de koelingen, diepvriezers, buffetten en alle installaties worden m de firma gemaakt, GEEN tussenpersonen. — depanagediensten die uiterst vlug werken. — waarborg op alle installaties.
— langdurige service. — kosteloze en vrijblijvende plans en
ontwerpen naar uw smaak. — verschillende patenten voor
apotheken, optieken, juwelenzaken, fotohandel, drogerijen.
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TREKT DAN OOK ZO VEEL MOGELIJK VOORDEEL UIT AL
DEZE WAARBORGEN EN VRAAGT NU NOG MIJN BEZOEK.
MARCKX HENDRIK, ADVIZEUR, ORCHIDEEENSTRAAT, 8,
WILRIJK-ANTWERPEN. Telefoon : (03) 38.91.41 (dienst verzekerd van 8 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds).

