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KOGEL DOOR DE KERK 
De kogel is floor de kerk. De Waalse partij 

komt er. 
De Vlamingen zullen misschien vinden dat 

deze logische ontwikkeling we'x erg lang geduurd 
heeft, maar dat komt omdat ze Vlaanderen met 
Wallonië vergelijken. En het verschil is tame
lijk groot. 

Tot aan de jongste wereldoorlog bloeide niet 
alleen Brussel maar ook Wallonië op ekonomisch 
gebied. En taalwnjvmgen met Brussel waren er 
niet. Het is slechts de jongste ontwikkeling sinds 
de oorlog '40-'45, die de ekonomische breuk tus
sen Brussel en Wallonië bewerkte. Terwijl Brus
sel ekonomisch met reuzenschreden vooruitging, 
verachterde Wallonië betrekkelijk gezien, vooral 
door de krisis in het mijnwezen en de gevolgen 
ervan op industrieel gebied De eenheid van 
taal en kuituur met de Brusselse bovenlaag 
bleek niet doorslaggevend, nu ekonomisch be
keken geleidelijk aan het verschil met Brussel 
te groot werd. De Brusselse bovenlaag reageert 
daarbij niet Waals maar verfranst Vlaams 

Door het feit van de taalkulturele en ekono
mische harmonie tussen Brussel en Wallonië 
vóór 1940 heeft zich nooit de noodzaak van een 
Waalse partij voorgedaan. 

Thans blijkt die wel noodzakelijk omdat de 
Walen inzien dat ze de unitaire partijen niet 
kunnen winnen voor hun federalistische visie. 
De Vlaamse cocialisten o.m. zijn daar volstrekt 
tegen gekant, evenals de Brusselse. 

De ontwikkeling van de B S P naar rechts 
heeft daarbij de ontwikkeling verhaast. Want 
zo bleek in Wallonië voor een nieuwe partij niet 
alleen een Waalse voedingsbodem voorhanden 
maar ook een links-socialistische 

De stichters van de nieuwe partij zijn meestal 
oud-socialisten De gehechtheid van de Waalse 
socialisten aan hun partij was groot door een 
tientallen jaren lange strijd voor sociale verwe
zenlijkingen. De B.S.P moest dus eerst klaai en 
duidehjk haar nieuw verburgerlijkt gezicht la
ten zien vooraleer de linkse Waalse socialisten 
ervan voorgoed afscheid konden nemen 

Dit verklaart ook mede de dubbelzinnigheid 
rond de nieuwe partn Zij kondigt zich eerder 
aan als linkse partij dan als Waalse Dit heeft 
ongetwilfeld mede met taktiek te maken omdat 
ze haar aanhangers vooral langs socialistische 
zijde hoopt te krijgen. Het feit dat er echter nog 
geen Brusselse of Vlaamse vleugel is, spreekt 
boekdelen 

De M.P.W. als zoaanig nouat zich nog afzijdig, 
al waren er vooraanstaande leden van aanwe
zig op de stichting der partij Sommige Walen 
beschuldigen binnenskamers de voorzitter van de 
M.P.W, de heer Genot ervan zich achterbaks 
toch nog steed" met de heer Cohard te verstaan. 
Het konflikt ligt echter ongetwijteld in een an
der inzicht. De heer Genot s;elooft nog steeds 
dat het zonder pat tij zal gaan door beïnvloeding 
van de bestaande partijen Sinds de monumen
tale flater van de officiële B S P o'̂  haar 
jongste kongres, heeft zijn stelling het echter in 
brede kringen verloren en de krachten die hij 
jarenlang in toom heeft kunnen houden zijn 
thans los gekomen. De M P W. zal verplicht 
worden stap voor stap te volgen omdat de ge
wone aanhangers nu eenmaal politiek niet an
ders zien dan als partijpolitiek. Wij hebben die 
ontwikkeling in Vlaanderen ook gekend. 

De groei van een Waalse partij zal daarbij 
niet gemakkelijk zijn. Er is nog geen eenheid 
van visie tussen een ideoloog als Mandel en m 
mindere mate als Perin en een wat meer prak
tische geest als Yerna. Er is het geval Glinne 
en er is het bestaande Waalse front («Front 
Wallon ») in Henegouwen, dat reeds suksessen 
boekte bij de jongste gemeenteraadserkiezingen 
De voorman ervan, de heer Moreau, is echter 
ook oud-socialist en oud-bestuurslid van de 
M.P.W Hij is dus een voorloper gebleken. Hij 
schijnt zich echter niet al te best met volksver
tegenwoordiger Glinne te verstaan. En ze wer
ken in hetzelfde arrondissement... 
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De links-Waaise partij zal dus volgende ver
kiezingen nog wel maat een soort Waalse Kon-
centratie zijn en pas nadien een vol waai dige 
partij worden Toch heeft ze én in de provincie 
Luik en in de provincie Aenegouwen reed.« in 
mei e k kansen omdat zowel te Luik als te Char-

DE WAALSE PARTIJ 
leroi het kworum betrekkelijk gemakkelijk m 
haar bereik ligt Niet alleen de socialisten zullen 
daarbij verliezen Ook de kommunistischt voor
uitgang zal afgeremd worden De wedeizrdse 
sympatie tussen de kommunisten en de stichters 
van de nieuwe oartii was nooit groot Ze zal 
dus nog wel afnemen ! 

"wim Jorisseu 
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DE VOLKSUNIE 

AAN EEN ONBEKENDE 

Geachte Heer, 
Ik las met belangsteling uw 

Ban mij gerichte brief van 16 de
cember 1.1., waarin Jammer genoeg 
uw naam en adres ontbreken. 

Ik richt me dus langs deze weg 
tot u, om u zonder omwegen te 
eeggen dat ik met yele door ü 
fiarigehaalde punten akkoord ga. 

U vergist zich echter grondig op 
een uiterst belangrijk punt : in 
tegenstelling met wat U meent, is 
de Volksunie niet de partij van 
één enkele klasse, de middenstand, 
maa r richt zij zicii tot alle arbei
ders, bedienden en zelfstandigen. 
Wie daaraan twijfelt, bewijst een
voudig dat hij de Volksunie niet 
kent. 

Iedereen kon de laatste üjd vast
stellen dat zowel de BSP als de 
CVP de Vlaamse arbeidersklasse 
als dusdanig volledig aan haar lot 
overlaat. Zo steekt het de ogen uit 
da t de B.S.P. meer en meer een 
konservatieve bourgeois - part i j 
wordt zoals de C.V.P. en de P.V.V. 
waar geen plaats oneer is voor 
het onvervalste socialisme en waar 
de arbeiders in 't geheel niet meer 
thuishoren. Ziet U bijvoorbeeld 
enig va-schil in de sociaal ekono-
mische politiek van de B.SJ". e-
nerzijds, en die van de C.V.P. of 
P.V.V. anderzijds ? 

Ik niet en niemand, want er is 
er geen. De drie kleurpartijen 
zijn, elk op zichzelf, een samen-
raancel gewt)r<ten van profiteïurs 
en bourgois die, na zich verrijkt 
te hebben op de rug van de arbei
ders, deze nog enkel de kruimels 
gnmnen die van de tafel vallen, 
of hen gewoon zielfs niét meer 
zien staan. 

Het is dan ook een feit dat de 
Volksun-e de enige steunpilaar en 
verdediger geworden is van de 
Vlaamse arbeidersklasse. Dat 
s taa t als een paal boven water 
en het is va-heugend vast te stel
len dat die waarheid steeds meer 
doordringt in alle arbsldersmid-
dens. 

Wegens plaasgehrek kan ik hier
over niet verder uitweiden. Indien 
het U interesseert : ik ben op 
onderstaand adres, elke werkdag 

na 19 uur, ter beschikking voor 
een gedachtenwisseling O die in 
dit geval niet anders dan vrucht
baar kan z i jn ) . Mag ik U ver
wachten? Een telefoontje volstaat. 

Ernest Van den Bossche, kan
tonaal gevolmachtig(Se Volksunie. 
Peter Benoitstraat 5, Bomn. (Tel. 
78.07.03). 

MOTIE 

Het Gents studentöikOTps, na 
kennis te hebben genomen van de 
inhoud van de wet ter verlenging 
van de verjaring van de straffen 
van oorloganlsdrijven. 
is van mening da t deze maatregel 
als inhumaan dient te worden be
schouwd; 
jneent dat deze nieuwe wetgevmg 
indruist tegen de normen van ge-
ztmde rechtsbedeling en tegen de 
rechtszekerheid; 
is van mening dat bedoeld onder
werp te willekeurig de beslissing 
overlaat aan de minister van jus
titie en zijn opvolgers; 
meent dat de misdadigers van ge-
meenrecht dienen gestraft, vraagt 
daarom de heer minister de namen 
van de vijftig weerhoudenen te 
openbaren; 

he t vraagt dan ook dat de rege
ring een nieuw wetsontwerp zou 
indienen, gesteund op himianitaire 
en juridisch verantwoorde over
wegingen. 

TWEEDE TAAL 

Geachte Heren. 

In verband met he t artikel 
c Frans » in uw blad van 19 dec. 
ben ik het met schrijver totaal 
eens < dat het hoog tijd wordt dat 
men in dit land van officiële zijde 
de eentaligheid van beide volks
gemeenschappen erkent om een 
gezonde kultuurpolitiek te voe
ren ». Het is inderdaad waar dat 
de Belgische tweetaligheid (Ned.-
Prans) een gewiekst manoeuver is 
om de taaigaafheid van Vlaande
ren de doodsteek toe te brengen en 
zo de hoogmoedige drcom van Ro-
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gier en es. gestalte te geven. 
Heel anders klinkt het woord 

« tweetaligheid » op internatio
naal vlak (streektaal - were'd-
taa l ) . Dan is zij een ware z^gsn 
en zouden zelfs de Vlamingen 
zich vrijwill g neerleggen bij el
ke taalkeuze, als die maar uitgaat 
van een gezaghebbende wereldin
stantie (bv. de UNO). Wij zijn 
overtuigd dat deze innovatie op 
slag de wede zou brengen niet 
alleen in België, maar ook in al 
die landen waar een hardnekkige 
taalstrijd woedt en het nationale 
samenleven ontzenuwt of ver
kankert. 

Eigenaardig dat van geen dier 
landen een krachtig impuls uit
gaat om dit hoogst belangrijk 
punt — bindmiddel van elk in
ternationaal lichaam en, meer 
nog. van het menselijk eenhe ds-
gevoelen — met aandrang op 'het 
tapijt te brengen waar het thuis 
boort. 

Begrijpen wij Vlamingen wel 
degelijk wat daarin steekt voor 
onze volksnatiOTiale ontvoogdings-
strijd? Waarom doen wij er dan 
zo weinig voor. al was het maar 
ta onze kranten en geschriften, 
die « zaak » oP te rakelen en warm 
te houden? 

Dendria - Aaifit. 

ONDERSCHRIFTEN TV 

Geachte Redaktie, 

Ik heb al ettelijke brieven gele
zen in dag- en weekbladen, van 
Vlamingen die verstoord zijn om
da t de Waalse TV geen nederland-
stalige onderschriften geeft. Voor 
mij is dit een klein probleem. Ik 
ben een enggeestige Menapiër die 
zelden of nooit naa r de Waalse TV 
kijkt. Ik leef in een ghetto. 

Mijn s tandpunt in die kwestie 
is : de Waalse TV doet wat hij 
wil; ik veronderstel trouwens dat 
men ook in Zwitserland geen drie-
of viertalige onderschriften aan
brengt. 

Wij moeten konsekwent zijn : 
wij willen kulturele en politieke 
ïïelfstandigheid voor de Vlaamse 
en Waalse gemeenschap. Dit sluit 
in dat de Vlamingen niets te el-
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sen hebben wat die onderschriften 
betreft. 

Ik weet het, wij leven nog m een 
unitaire s taa t en mijn redenering 
gaat — nog niet — helemaal op. 
Maar het is toch best dat wij van 
nu af in federale termen leren 
denken. 

Ik we-=t ook dat de Vlaamse BRT 
de regels van de unitare s taat toe
past en dat z^jn houding meer 
dan slaafs is, gelet op de starre 
houding van de franstaligen. 

De Waalse TV do°t d-js wat hij 
wil, zeg ik, maar zulks neemt niet 
weg dat wij Vlamingen de pro
gramma's van die zender, evenals 
die van elke zender kritisch 
mc^en beoordelen. 

Welnti. ik heb gisterenavond op 
de Waalse TV een film gevolgd 
van Laurel en Hardy, omdat m' jn 
zwak voor die twee komieken gro
ter is dan mijn afkeer voor het 
Franse chauvinisme. Laur?l en 
Hardy siH-aken Frans. 

Of liever, ze spraken niet, hun 
stem werd nagebootst. 

En op welke manier! En ik heb 
me afgevraagd : hoe is het moge
lijk! En mij de vraag gesteld : is 
de hele franstalige wereld niet één 
groot ghetto! 

C.K. - Vilvoorde. 

PAARDEKOOPER 

Geachte Redakteur. 

Ik schreef aan « Het Volk » 
volgende lezersbrief : 

Enkele dagen geleden las ik in 
uw dagblad een smaiend artikel 
waarin kritiek werd uitgestort op 
de persoon van dr. P.C. Paarde-
kooper, en meteen op het hoofd 
van Vlamingen die voor hem « de 
knieval » brengen en « <^ de 
buik » gaan liggen. Aanvankelijk 
heb ik die pedante snullerij van 
uw penneridder niet «au séi-ieux» 
willen nemen, in de mening dat 
ieder doorgewinterde Vlaming het 
ook zou nemen van waar het 
komt. 'n Ek;ho echter in « De 
Standaard » van 14 dezer, waar 
men zonder meer op bewust ai t i -
ke! terug kwam, heeft mijn me

ning in dat opzicht gewijzigd Eer
lijkheid en fair-play vergen in on
derhavig geval ook eens 'n ander 
geluid te laten horen. Best mo
gelijk dat er n Vlaanderen legio 
mensen in alle moge.ijke parf j -
formaties en verenigingen z. n, 
d 'e inzake het Vlaams probleem a 
priori honderd maal belangwek
kender dingen aan de man kun
nen brengen, dPn een « prietpra-
tende » Paardekooper. Maar bij 
ons, Vlamingen anno 1964, na 135 
jaar ontvoogding.sstrjd, pakt da t 
niet meer. 

Ik citeer hier E.V.G. bij zijn 
recente beschouwingen in uw ei
gen blad : « Mooie woorden heb
ben de Vlamingen al genoeg ge-
kresren, ze zijn er zat van. Daden 
moeten wij nu hebben ». Inder
daad, wij zijn de « Echternachse 
passen » en die « Hertoglnnewal-
sen » beu als koude pap. Wij 
geloven en oordelen voortaan 
n a a r daden. Anderzijds, waar wij 
op het stuk der Vlaamse beweging 
onze Noorderbuur van oudsher als 
stijf en afwijzend hebben versle
ten, zouden wij nu er 'n paar on
der hen, die werkelijk met he t lot 
van het onderdrukte broedervolk 
begaan zijn, brutaal en onbe
schoft de reikende hand moeten 
terugslaan!? Druist 'n dergelijke 
houding in zekere zin niet recht
streeks in tegen de kulturele inte
gratie van Noord en Zjiid? De be
wering van '«iw zo zelfzekere re
dakteur « da t er in dit land blijk
baar mensen zijn die lijden aan 
« politiek machochisme » kan ik 
evenmin onderschrijven, vooral 
waar he t (gelukkig) onze jongere 
generatie betreft. Da t er ouderen 
zijn die na een of twee oorlogen 
mitsgaders repressies, geestelijk 
ontredderd van hun Vlaams 
ideaal afweken is best mtigelijk. 

Z.J. - Sleidinge. 

De redaktie d r a a ^ geen verant
woordelijkheid voor de inbond der 
gepubliceerde lezersbrieven Ze be-
hoadt zich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de léier»-
rubriek wordt green briefwlsselinif 
fevoerd. 

ben 
uitgeslapen 
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Bete t en Toordel iger . 
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DE VOLKSUNIE VOOR DE MICRO VAN DE B.R.T. 
O p 24 december, w a s de « Vri je Poli t ieke T r i b u n e » v a n de B . R . T . 
voorbehouden aan de Volksunie . De d a t u m schiep me teen een p rob leem: 
w a s het mogelijk, op Kers tavond zelve in de speciale sfeer van die avond 
in de huiskr ing b innen te vallen me t een poli t ieke redevoer ing. Dr. R. 
V a n Leemput t en , die me t dit probleem gekonfronteerd werd als woord
voerder der V .U. , loste het op door te hande len over het t hema « poli
tiek en goede wil ». Hieronder zijn tekst . 

JHet toeval heeft gewild da t deze 
vrije politieke tribune van de Volks
unie samenvalt met Kerstavond — 
bij uitstek een familiefeest dat wij 
zeker niet graag storen door poli
tieke uiteenzettingen. U zult noch
tans wel willen bedenken dat onze 
part i j , die reeds zo karig wordt be
deeld met zendtijd in radio en TV, 
haar beurt niet onbenut kan laten 
voorbijgaan, temeer daar wij van 
mening zijn dat wij ook op deze wel 
zeer bijzondere avond U enkele pas
sende dingen te zeggen hebben. 

Want inderdaad heeft de bood
schap van Kerstmis, los van iedere 
filosofische overtuiging, een uni 
versele betekenis : de vrede op aar
de, die tot stand moet komen door 
en voor de mensen van goede wil. 
En dan menen wij toch in alle eer
lijkheid en bescheidenheid van ons
zelf te mogen getuigen niet dat vnj 
de absolute waarheid vandaag en 
voor altijd in pacht hebben, maar 
wel dat wij van de Volksunie gedre
ven worden door een oprechte be
kommernis om waarachtige vrede en 
verstandhouding in dit hoekje van 
de wereld waar wij leven en ook 
elders. 

Velen onder u moeten zich in de 
loop van de voorbije jaren herhaal
delijk afgevraagd hebben, wat toch 
de drijvende kracht was die ons aan
spoorde om in de Volksunie te staan 
en te werken. Zucht naar eer en 
gewin is het stellig niet geweest, 
want dan hadden wij beter elders 
onze krachten kunnen besteden. 
Wanneer wij vrijwillig gekozen heb
ben de moeilijke weg te gaan van 
een kleine en arme partij , daji is 
het omdat wij de rotsvaste overtui
ging hadden dat ergens moest be
gonnen worden met een politiek van 
goede wil. 

slachtoffer waren en zijn. Waar on
rechtvaardigheid is, kan geen vrede 
heersen, want de waarachtige vrede 
is de vrucht van de rechtvaardig
heid. Daarom is het ook onze innig
ste overtuiging dat wij, door een 
faire oplossing voor te stellen van 
het Vlaams-Waals geschil — een op
lossing die federalisme heet — een 
dienst bewijzen niet alleen aan ons 
volk, maar ook aan de algemene 
vredesgedachte die een universele 
menselijke waarde is. 

Is het dan geen treffend sianbool 
dat juist wij van de Volksunie op 
deze Kerstavond het woord tot u 
kunnen richten? Immers, aan welke 
kant van de lijn hebben wij steeds 
gestaan en zullen wij altijd bi jven 
staan? Wij hebben de kant gekozen 
van hen, die men nog steeds — ook 
in de moderne welvaartstaat — de 
schamelen kan noemen : de bur
gers van tweede rang, zij die onder
liggen, de eeuwige betalers van de 
rekening. Het is bij U dat wij staan, 

En dan voelen wlJ ons vooral de
ze avond speciaal verbonden met 
diegenen onder ons die In de aller
eerste plaats recht hebben op ons 
respect en onze dank : onze arbei
ders en bedienden die ook in deze 
Kerstnacht op hun werkplaatsen 
staan om ons te laten genieten van 
het licht en de warmte die wij al te 
vaak als vanzelfsprekend beschou
wen; onze Vlaamse vissers die van
daag ergens onder de kust van IJs
land rondzwalpen; onze mijnwerkers 
die ook deze nacht in de Limburgse 
mijn zich klaar maken voor hun 
werkbeurt. 

Heel speciaal ook denken wij de
ze avond aan U, bejaarden en ge
handicapten, die het lastiger hebt 
dan wie ook om uit een karig pen
sioen of uitkering voMoende over te 
houden voor een warme Kerstavond. 
En wie kan het ons ten kwade dui
den dat wij in gedachten ook bij hen 
verwijlen die door een nieuwe on
rechtvaardige wet nog langer weg
gehouden worden van het land en 
het volk, de thuis die zij zozeer 
hebben liefgehad. 

Dit alles kan, beste luisteraars, 
weinig zakelijk klinken maar U zult 
ons moeten toestaan dat wij poli
tiek wil'en bedrijven niet alleen met 
een nuchter en zakelijk verstand, 
maar tevens met een har t dat aan 
het vaak versteende politieke leven 
toch iets van de warmte en de be-

daa bekennen, dat zelfs op de^ 
avond onz® terugblik niet vrij is vaS 
bitterheid, wanneer wij moeten va^til 
stellen dat zo weinig is gebeurd o i | 
de zaak van de nationale vrede t|[ 
dienen? Nog altijd wachten wij on 
de sinds jaren beloofde zetelaanpas
sing; nog altijd moeten wij vrezen 
dat door een grondwetsherziening 
ons het rechtvaardige aandeel da t 
ons toekomt, wordt onthouden. Daar-
i^as t echter zijn wij er ons van be
wust, dat de voorbije maanden ons 
menig lichtpunt hebben gebracht. 
De voorbije gemeenteverkiezingen 
hebben ons aangetoond dat wij steeds 
meer en meer worden begrepen. De 
tienduizenden nieuwe kiezers, die 
ons te dier gelegenheid voor het 
eerst hun vertrouwen hebben ge
schonken, waren voor ons niet al
leen een reden tot kortstondige elek-
torale trots. Zij hebben ons daar
naast en daarboven aangetoond dat 
wij wel degelijk begrepen worden, 
dat onze oplossingen gewaardeerd 
worden als die van het gezond ver
stand en dat het scheldwoord « ek-
stremlst » afbotst op het front dat 
gi] allen met ons vormt : he t front 
van hen, die de onrechtvaardige op
lossingen de rug toegekeerd hebben 
en die een ruime kans willen geven 
aan onze doodgewone goede wil. 

Met vertrouwen kijken wij dan 
ook naar de toekomst. De Volksunie 
is niet langer een kleine groep die 
vechten moet niet de rug tegen de 
muur. De Volksunie, dat zijn van
daag reeds de tienduizenden die ge
groeid zijn naar onze inzichten en 
onze bedoelingen. De Volksunie, dat 
zijt morgen gij allen die een einde 
wilt ste'len aan de verzuiling en de 
verstarring van ons politiek leven 
en die uit de eerlijkheid van uw ge-

POLITIEK EN GOEDE WIL 
Vlaamse pendelarbeider, omdat gij 
nog niet de rechtvaardigheid en dus 
de vrede kent. Het is bij U dat wij 
staan, Vlaamse boer, omdat gij — 
kromgebogen naar de grond — nog 
steeds de rechtvaardige vrucht van 
uw arbeid zoekt. Het is bij U dat wij 
staan, Vlaamse middenstander en 
bedrijfsleider, die U inspant om de 
tekorten van een onrechtvaardig 
beleid aan te vullen door eigen zorg 

zieling van een eerlijke overtuiging 
wil meedelen. Omdat wij politiekers 
zijn van het hart , hebben wij deze 
avond ook een speciaal woord voor 
onze tegenstrevers, diegenen met 
wie wij de strijd uitvechten in de 
arena van het parlement en in de 
werkelijkheid van ledere dag. Zij 
mogen vernemen dat v/ij waardering 
hebben voor iedere uiting van ai te 
zeldzame politieke moed bij hen en 

En deze goede wil hebben wij van 
mee . af aan willen stellen in het 
teken van de vrede. Steeds zijn wij 
in onze menselijkheid en ons sociaal 
besef geschokt geweest door de on
rechtvaardige behandeling waarvan 
de Vlamingen in deze s taat het 

en initiatief. Het is vooral bij u dat 
wij staan, Vlaamse jongeren, die nog 
steeds beroofd blijft van de gelijke 
kans in dit land, de rechtvaardige 
gelijkheid die voor u de enige waar
borg kan zijn voor een lachende toe
komst. 

dat wij steevast hopen, eenmaal met 
diegenen onder hen die van goede 
vril zijn samen te staan in de dienst 
van de rechtvaardigheid en de vre
de. Voor onszelf willen wij wensen, 
dat de wisselvalligheden en tegen
stellingen van het politieke leven 
ons nooit zul en beletten, tegenover 
u allen te staan met deze, onze op
rechte openheid. 

Enkele dagen voor dat wij een 
nieuw jaar ingaan, e( a jaar waar-
In nieuwe strijd bij beslissende ver
kiezingen ons wacht, past bet dat 
wij even terugkijken naar de be
langrijke gebeurtenissen van de 
voorbije twaalf maanden. Mogen wij 

moed een voorkeur hebt voor een 
nieuwe aanpak door nieuwe mensen 
met nieuwe ideeën. De Volksunie, dat 
zijn in 1965 de honderdduizenden 
die gebroken hebben met een oude 
en overgeërfde politieke en ideolo
gisch sleur om eindelijk een kans te 
gunnen aan een partij die — zo we
ten zij thans reeds in het dieiwte 
van hun har t — anders is dan de 
anderen : een mogelijkheid om kom
af te maken met de duizend en een 
kleine en platvloerse dingen die u in 
ons poltiek leven terecht de keel 
uithangen. 

Gij zijt, beste luisteraars, in de 
voorbije maanden vaak de verbij
sterde toeschouwers geweest van het 
weinig stichtend voorbeeld dat de an
dere partijen u op hun kongressen 
en bijeenkomsten hebben voorge
houden. Gij zoekt naar een nieuw 
houvast en naar jonge ideeën. Is 
het dan te veel van u gevraagd, uw 
aandacht te vestigen op een partij 
die uitdrukkelijk bevestigt geen doel 
te willen zijn, maar slechts een mid
del. Een middel om datgene te verwe
zenlijken, waarnaar gij al'en in uw 
beste ogenblikken tracht : de natio
nale en sociale vrede door geordende 
samenhorigheid in rechtvaardig
heid. 

De Volksunie, dat is niet onze 
stem, de stem van een overigens on
belangrijk woordvoerder dezer partij 
die deze avond door de aether 'rli'^lrt. 
Die Volksunie, dat zijt gij allen die 
met ons de schone zaak der recht
vaardigheid wilt dienen 

Aan onszelf, maar voora' ook aan 
u zullen wij gemeten worden. Aan 
de openheid, de eerlijkheid, de on
baatzuchtigheid, de goede wil waar
mee gij onze rangen vervoegt. 

Het is dan ook niet onze, maar uw 
wens die hier tot slot moge weer
klinken : een innige kerstvrede en 
een goed nieuw jaar voor ons allen, 
voor Vlaanderen. 

dr R. Van Leemputten. 
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Ingevolge indewerhoging kwam er op 1 januari weer een schijf bij 
de lonen en wedden. Maar in de fatale spiraal blijven loon- en 
weddetrekkenden steeds met een achterstand \an 3 maanden 
achterop hinken. Vooral de lagere inkomens worden daardoor 

getroffen met verminderde koopkracht. 

E I G E N A A R D I G . . . 

De socialistische volksver
tegenwoordiger Glinne — een 
der mede-oprichters van de 
nieuws linkse Waalse partij 
— publiceerde een paar we
ken geleden uittreksels uit 'n 
geheim telexbericht van het 
ministerie van Buitenlandse 
Zaken in het Franse blad 
« Nouvel Observateur », opvol
ger van de « France Observa
teur » 

De B.S.P. heeft hem dit zeer 
kwalijk genomen en wees er 
daarbij op dat de « Nouvel 
Observateur », in het spoor 
van de « France Observateur », 
een kommunistisch blad is. 

Feit is dat beide Observa-
teurs een zeer linkse koers 
volgden of volgen. Merkwaar
dig is echter dat het blad 
sinds zijn naamverandering 
geleid wordt door Claude Pe-
driel die een man is uit de 
omgeving van... Edmond de 
Rothschild. Claude Pedriel 
is de vertegenwoordiger van 
Rothschild in verschillende 
maatschappijen, zo de « Soc. 
Frangaise d'Assainissement», 
de « Cogi-Alu » en de « Cie 
Valoisienne de Construction 
industrielles ». 

Bijna al de publiciteit in 
dit uiterst-linkse blad wordt 
trouwens ingebracht door 
firma's die behoren tot het 
Rothschild-imperium. 

Eigenaardige verknopingen 
in de hedendaagse politiek... 

A L V A N G E H O O R D ? 

In uw kranten al iets gele
zen over de hatelijke politie
maatregelen die het Gaullis
tische Frankrijk met de re
gelmaat van een klok treft 
tegenover de Basken ? 

Zo pas nog werden 4 Bas-
kische intellektuëlen — een 
advokaat, twee ingenieurs en 
een student — vanuit hun 
Baskenland — Euzkadi — 
naar de noordelijker gelegen 
Franse departementen ver
bannen. 

Motief : relaties met Bas-
kische nationalisten in Span
je. 

Al . IETS GELEZEN ? 

In uw kranten al iets gele
zen over de begrafenis van 
Jozef Kerschbaumer, de Zuid-

Tiroolse « terrorist » die in de 
Italiaanse gevangenis stierf 
aan een verdachte «har t in -
farkt» ? Gelezen dat die be
grafenis bijgewoond werd door 
20.000 Zuid-Tirolers, hetzij 10 
% der bevolking. 

U hebt wèl gelezen dat een 
Italiaans gendarm door Zuid-
Tiroolse terroristen op een 
treinspoor werd vastgebonden 
en dat hem beide handen 
werden afgesneden. U hebt 
achteraf niet vernomen, dat 
het slachtoffer in werkelijk
heid een homoseksueel was 
die een mislukte zelfmoord
poging ondernam. 

Zo wordt het buitenland in
gelicht over minoriteitenpro
blemen. Daaraan kon men de 
Belgische voorlichting over 
Vlaanderen in het buitenland 
zo wat meten. 

«POUR LES F L A M A N D S . . . 

...la même chose» was de 
beruchte anti-Vlaamse slag
zin van het Belgisch officie
renkorps aan de IJzer in 
14-18. Hij schijnt nog te be
staan. Een reporter van de 
«Gazet van Antwerpen» 
hoorde hem gebruiken door 
een Waals officier van de pa-
ra-kommando's die zijn be
velen uitdeelde. 

î î^̂î î  i^^^ 

De reporter heeft ook ach
terhaald wat er waar is van 
de bewering «dat er bij de 
para-kommando's geen taa l 
problemen zijn ». De bewering 
is natuurlijk onjuist. Juist is, 
da t de problemen niet uit
groeien tot moeilijkheden 
omdat de Vlaamse para's al 
te toegevend zijn en « zich 
aanpassen » aan het Frans. 

P.W. Segers heeft een zoon 
als majoor bij de para's zit
ten. Hij zal dus wel de juiste 
situatie kennen. Of is Segers 
junior zo blind en zo doof als 
senior ? 

HET FRONT 

« Schildwacht» kommenta-
rieerde in « Het Volk » de op
richting van de nieuwe Waal
se partij onder de titel 
« Vlaag van ekstremisme ». 

Het is ontroerend om vast 
te stellen hoe tegenwoordig 
de lijnvaste C.V.P.-ers en 
B.S.P.-ers innig deelnemen in 
melcaars politieke tegensla
gen. 

Even innig kommuniceren 
ze in een gemeenschappelijke 
hoop. Zo troost Schildwacht 
zich met de overweging dat 
« het nationale en demokra-
tische front van de C.V.P. en 
de B.S.P.» nog wel een tijd 
zullen standhouden. 

Waarom versmelt «Het 
Volk» niet met «Volksga
zet »? Dat zou rationeler en 
goedkoper uitvallen. En de 
inhoud van beide bladen is 
tegenwoordig toch praktisch 
dezelfde. , 

«Het ene grote dagblad», 
zou Jos eens te meer kunnen 
zeggen. 

S O F I N A E N Z O V O O R T 

Rond de mammoetzaak So-
fina wordt nog veel papier 
zwart gemaakt in konserva-
tieve, socialistische, kristen-
demokratische en andere 
kranten. 

De socio's vinden dat de 
kristen-demokraten niet ver 
genoeg gaan met hun eis tot 
kontro'e on de hol dins-' En 
inderdaa»^ 7.a.\ het wel met 
volstaan een boekh^udivandi-

* i i . , 

ge kontrole door te voeren, 
doch moet de gemeenschap 
daadwerkelijk de macht be
zitten om die naamloze mas
sale holdings te beletten, 
zulke transakties te verrich
ten die het algemeen welzijn 
schaden. 

Maar mogen wij, als « fas
cisten » doodgeverfde V.U.-
ers, eens vragen aan onze rode 
broeders, welke konkrete 
wetsontwerpen zij reeds heb
ben ingediend en er door ge
haald, om de striid tegen de 
holdings aan te vatten ? 

D E Z I E L 

V A N H E T K I N D 

De schone ziel van 't kind, 
wordt nu niet langer uitge
speeld door de schijnheilige 
katolieke politiekers alleen, 
maar ook door de B.S.P. van 
Berchem ! In een-artikeltje 
van « Volksgazet » van 21 de
cember, dat de hand van de 
meester verraadt, wordt een 
ware jammerklacht aange
heven, omdat een kans be
staat dat de schepenzetel 

voor Onderwijs aan de Volks
unie zou toekomen. Dit zou, 
volgens de «Volksgazet», een 
toppunt uitmaken. Want het 
zou de Berchemse jeugd in 
handen spelen van een an t i -
nationalistische (sic) par t i j . 
Bedoeld wordt natuurlijk a n -
ti-nationale partij . Want het 
lot der jeugd ligt natuurlijk 
veel beter in handen van de 
rode kameraden die, met on
derwijzers aan het hoofd, in 
1961 autobussen gingen om
kantelen ! 

PROSIT N I E U W J A A R 

Senator Felix Cuvelier, bur
gemeester van Jemelle, kwam 
dezer dagen vanuit Frankrijk 
in de Belgische douanepost 
Dion-Beaurain en deed er 
aangifte van één fles alkohol. 

De douaniers onderzochten 
zijn wagen en vonden vijftig 
andere flessen met alkoholi-
sche dranken. 

Dat wordt voor senator Cu
velier een droge oudejaars
avond. 

open brief 
aan drs. M. (~.oppiptcrs 

ST AM.^.VDSBEHG 

Hooggeachte lieer, 

liet nieuws dat sinds enkele lijd al aan een reeks ingewijden 
bekend was, is sinds enkele dagen officieel én wereldkundig 
geworden : h hebt zich ter beschikking van de Volksunie gesteld 
om bij de eerstkomende parlementsverkiezingen als kandidaat 
op onze lijst te fungeren, daar waar de Volksunie het nodig of 
wenselijk acht U te plaatsen. En naar het er uitziet, zult U de 
Kamerlijst aanvoeren te St Niklaas, stad waar uw wieg stond. 

U zult aan de kommentaren in de dag- en weekbladpers zelf 
wel al hebben uitgemaakt, hooggeachte heer, dat uw beslissing 
beschouwd wordt als elektoraal en politiek nieuws van de 
bovenste plank. Dat is het ook. Om te beginnen reeds omwille 
\an uw persoonlijkheid. 

Want zeker is het dat iedere grote partij - om er maar eén 
te noemen : de C.V.P. - maar al te graag kandidaturen van 
mensen zoals L' zou nan\ aarden. Even zeker is het echter, dat 
diezelfde grote partijen aan de hand van uw beslis.sing even 
kunnen narekenen, hoe ver zij zich reeds verwijderd hebben 
van het levende Vlaanderen en de gezonde krachten in dat 
Vlaanderen, l bent met de eerste de beste en L hebt stellig 
noch de politiek noch een politiek mandaat j iodig om in het 
politiek en maatschappelijk leven van nns land en ons volk een 
meneer met een naam te /iin 

F.vcn opsommen : oud-voorzittei san de V.V.B., opvolger 
\an Van Haegendoren als verbondskommissaris van het V.V.K.S., 
mede-initiatiefnemer van de Vlaamse Bpnd voor Grote en Jonge 
Gezinnen, bezieler van de grote Hodenbachfeesten ten jare 19.56 
en van tal van andere Vlaamse initiatieven, lid van de Kultuur-
raad en noem maar op. Een aktief leven in dienst van de 
a-politieke Vlaamse beweging zolang als gij daarvan de nood
zaak en daarin de mogelijkheden gezien hebt. En een konse-
kwente beslissing van zodra Herfoginne- en andere -dalen U 
overtuigd hadden van de noodzaak der bundeling van de kracht 
der Vlaamse beweging binnen de Volksunie. 

Door uw beslissing, hooggeachte heer, zijt gi] tot een sim-
boo. geworden, een wegwijzer voor allen die Vlaanderen hebben 
gediend elders dan in de Vlaams-nationale partij. Zij die sinds 
lang opkeken naar uw rijzige, voorname gestalte en die luister
den naar uw eerlijk-bewogen woord zullen aan uw stap kunnen 
meten, hoe ver het feitelijk in Vlaanderen al gekomen is. 

Mag ik dan, met een late reminiscentie aan mijn eigen 
verkennerstijd, U van harte welkom heten in ons midden met 
de vertrouwde groet uit uw en mijn jeugd : goede jacht en 
zonnig spoor ! 

Zeer van harte. 

M. Coppieters uw dio Genes. 
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E-3 VERZADIGD ZWARTE VLAGGEN... 

Uit een recente studie die 
prof. Kirschen in opdracht 
van de Belgische Wegenfede
ratie heeft gemaakt, blijkt 
eens te meer dat de toestand 
op de huidige E-3 onhoudbaar 
is geworden. 

De studie toont o.m. aan 
dat de verkeersverzadiging op 
het vak Antwerpen - St Ni
klaas reeds sedert 1961 is in
getreden; op het vak Deinze-
Franse grens trad ze dit jaar 
in. 

Inmiddels blijft de « priorl-
té absolue » voor de Route de 
Wallonië bestaan. 

Er weze aan herinnerd dat 
de kostenraming voor de E-3 
thans 6 miljard 844 miljoen 
bedraagt; voor de Route de 
Wallonië beloopt ze praktisch 
het dubbele, hetzij 13 miljard 
300 miljoen. 

BESPARING 

In dezelfde studie wordt een 
raming gedaan van de bespa
ringen die zullen voortvloeien 
uit de aanleg van E-3 en Rou
te de Wallonië. Om deze be
sparingen te ramen, vertrekt 
men van een berekening per 
100 km en per voertuig, ver
menigvuldigd met het aantal 
verwachte gebruikers. 

De vergelijking is zeer leer
zaam. In 1970 verwacht men 
voor de Route de Wallonië 
een besparing van 44 miljoen; 
voor de E-3 wordt dat 239 
miljoen. In 1980 zullen deze 
cijfers opgelopen zijn respek-
tievelijk tot 512 miljoen en 
817 miljoen. 

...Maar « priorité absolue > 
voor de Route de Wallonië... 

Op een andere plaats in ons 
blad kan de lezer de tekst 
vinden van de tussenkomst 
van volksvertegenwoordiger 
D. De Coninck in de Kamer, 
wadrbij hij veel aandacht be
steedde aan het vraagstuk der 
bij grotere gemeenten aan
gehechte dorpen. Als voor
beeld haalden wij daarbij de 
gemeenten uit de Antwerpse 
Polder aan, waaronder Lillo 
dat gedeeltelijk moet ver
dwijnen ingevolge de aanleg 
van het zeekanaal Zandvliet-
Kruisschans. Het voorbeeld 
kan inderdaad tellen : sinds 
maanden en maanden steken 
tê Lillo de zwarte vlaggen 
aan nagenoeg iedere woning 
als protest tegen de door Ant
werpen gevoerde onteige-
ningspolitiek. Het ongenoegen 
gaat de jongste tijd in s t i j 
gende lijn omwille van akuut 
uitdrijvingsgevaar. 

...TE LILLO 
Deze dagen ontstond er te 

Lillo weer paniek toen het 
stadsbestuur overging tot de 
aanbesteding van de afbraak 
van enkele tientallen wonin
gen. Ongeveer de helft van de 
bewoners is niet eens ontei
gend geworden en voor de 
rest wordt zonder enige blijk 
van menselijkheid overgegaan 
tot de uitdrijving van deze 
kleine lieden die niet weten 
waarheen en met de « vergoe
ding » voor hun wmüng hele
maal niet weten wat aange
vangen. Een nieuw huis bou
wen gaat niet, daarvoor zijn 
de uitgekeerde bedragen te 
miniem; van de nieuwe hui
zen die voor de Lillonaren 
zouden gebouwd worden (zo
als beloofd door het stadsbe
stuur onder druk van de V.U.) 

i 
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Binnen enkele dagen komen de nieuwe gemeenteraden in funktie en zal de Volksunie haar intrede doen 
in tientallen gemeentehuizen van Vlaamse steden en dorpen. Hierboven : het gemeentehuis van Deurne, 
waarnaar zich de V.U. een toegang moest afdwingen in een buitengewone harde verkiezingsstrijd. 
Aan a! onze Vlaams-nationale verkozenen in onze gemeenten wensen wij een vruchtbaar mandaat. 

komt niets m huis. De door 
Antwerpen verjaagde inwo
ners van Lillo komen op de 
straat terecht. De eis « een 
nieuwe woning voor een ou
de », gesteld door de plaatse
lijke V.U. en m de gemeen
teraad verdedigd door Mr 
Schiltz, is aktueler dan ooit 
en zal met meer kracht naar 
voren gebracht worden wan
neer in januari een vijfkop
pige afvaardiging van onze 
parti j , waaronder de Polderse 
verkozene Staf De Lie, naar 
het Antwerpse stadhuis gaat. 

LANDBOUWNOOD 

IN DE POLDER 

Intussen maakt Mr Schiltz 
zich klaar om bij de eerst
volgende gelegenheid tussen
beide te komen over een an
dere Polderse aangelegenheid, 
nl. de waterafvoer. Door een 
ongelooflijk gebrek aan plan
ning werd de natuurlijke wa
terafvoer van de laaggelegen 
polders en het daarbij beho
rende achterland afgesneden, 
zodat tijdens de voorbije re

genperiode grote overstromin
gen ontstonden en het vee 
vroegtijdig uit de verzopen 
weiden diende gehaald, zelfs 
in gemeenten die niet töt 
Antwerpen behoren en die 
niet in het havenuitbreidings-
gebied vallen Van schadever
goedingen is er vooralsnog 
geen sprake geweest, evenmin 
als toen tijdens de afgelopen 
zomer talloze landbouwers 
door de werken m dit bij uit
stek landbouwgebied hun 
weiden zagen uitdrogen en 
verschrompelen. 

Op woensdag 23 december heeft volks
vertegenwoordiger Daniel De Coninck, 
de heer Spaak, minister van Buitenlandse 
Zaken, geïnterpelleerd over het drama 
van Stanleystad. 

De heer De Coninck herinnerde eraan 
dat kort nadat te Leopoldstad de rege
ring Tsjombé aan het bewind kwam, de 
Belgische konsul te Stanleystad, de heer 
Van den Brande, uitdrukkelijk waar
schuwde dat er te rekenen viel met een 
spoedige bezetting van Stanleystad door 

bleek dat wij veel gepresteerd hadden 
inzake onderwijs en infrastructuur, maar 
dat te weinig was gedaan voor de voor
bereiding der inlanders op hun onafhan
kelijkheid. Wij hebben nagelaten wat 
Engeland en Frankrijk in dat opzicht 
hebben gedaan. 

Men beging ook de fout Kongo als een 
eenheidsstaat te organiseren, in plaats 
van als een federale staat, met een over
gangsregime zoals wijlen minister Van 
Hemelrijck voorstelde. 

HET DRAMA VAN STANLEYSTAD 

de rebellen. Onze lezers weten dat de 
verwittiging van de heer Van den Brande 
opzij werd gelegd, mede omdat zij in het 
Nederlands was gesteld en dat de heer 
Van den Brande zelf naar Brussel zou 
« hinaufbefordert > geworden zijn. 

De heer De Coninck legde er de nadruk 
op dat een gepast en beperkt optreden 
van de Belgische militairen, die in het 
kader van de technische hulp te Stan
leystad en elders in Kongo verbleven, op 
dat ogenblik de latere narigheid te Stan
leystad had kunnen verhinderen. 

Het antwoord van de heer Spaak op 
de interpellatie van ons kamerlid was -
zoals steeds zeer behendig - uiterst ont
wijkend. 

Uit de tussenkomst van Mr De Coninck 
lichten wij volgende passages : 

« Mijn interpellatie heeft betrekking 
op de nalatigheid van het departement 
van buitenlandse zaken ten overstaan 
van de gebeurtenissen in Stanleystad. 

Ik wil niet handelen over het algemeen 
beleid inzake Kongo. De heer Spaak 
heeft terzake een zware erfenis gekre
gen. Toen Kongo onafhankelijk werd, 

Zo groeide Leopoldstad, dat 100.000 
inwoners lelde na de oorlog, tot een stad 
van 500.000 inwoners in 1960, en van 
anderhalf miljoen op dit ogenblik. 

Door dit excentrisch gelegen Leopold
stad werden streken, die zo fel van elkaar 
verschillen als Portugal en Noorwegen, 
gemakkelijk verwaarloosd. De « Kongo
lese weddenschap » van 1960 was, zoals 
nu is gebleken, een gevaarlijke verbin
tenis. 

België heeft evenwel niet het recht 
Kongo in de chaos te laten wegzinken in
dien zulks kan voorkomen worden. De 
bijstand moet echter op verantwoorde 
wijze worden verleend. Niemand kan 
ons het recht ontzeggen hulp te verlenen 
aan de wettige regering. 

De politieke en psychologische voor
waarden ziin dat tecbnischie bijstand 
primeert op de militaire, en dat die 
gegeven wordt in verstandhouding met 
de andere landen. Men moet er ook voor 
zorgen dat de sociale welvaart verzekerd 
wordt, want het is de sociale ellende, die 
de rebellie veroorzaakt 

Vlak vóór Tsjombe eerste minister 
werd, heeft hij Stanley stad nog bezocht. 
Kort nadien werd de stad bezet door de 
rebellen, die voordien in Kwilu opereer
den. De tegenactie werd ingezet vanuit 
Kamina. 

In juli gingen een 120-tal piloten naar 
Kamina, om de aanwezige instructeurs 
aan te vullen. Want de strijd tegen de 
rebellen dateert van vóór het bewind 
van Tsjombe. 

In de loop van de maand juli waren er 
reeds een 300-tal vrouwen en kinderen 
uit Stan geëvacueerd. 

Op het einde van de maand vroeg de 
consul om hulp in een boodschap die in 
het Nederlands was gesteld, overeenkom
stig de wet. Deze boodschap werd naar 
Brussel doorgezonden door onze ambas
sadeur te Leopoldstad, met één woord 
kommentaar « idiot ». 

Het officieel optimisme was zo groot, 
dat een 40-tal kinderen naar Stanleystad 
mocht gaan, om er het verlof door te 
brengen bij hun ouders. 

Maar pas was dit gebeurd, of Stanley
stad viel in handen van de rebellen, om
dat het Kongolese leger ter plaatse slecht 
was uitgerust en ten dele overliep. 

Had men het verzoek om evacuatie 
vanwege consul-generaal Van den Brande 
ingewilligd, dan was er geen bloedbad 
geweest onder de blanken en had er ook 
geen reddingsactie moeten plaats vinden. 
Meteen zouden de rebellen nadien geen 
wraak genomen hebben op landgenoten 
in andere centra, zoals nu is gebeurd. 

Meer : het drama had kunnen voor
komen worden indien men de rebellen 
belet had Stan te veroveren op 4 augus
tus. Op dat ogenblik kon Leopoldstad 
reeds rekenen op Belgische technische 
bijstand. Een zeer geringe militaire hulp 
zou daartoe hebben volstaan. Maar nala
tigheid en beaat optimisme kregen de 
bovenhand en zo beleefden wij het drama 
van Stanleystad en de weerklank die het 
in de gehele wereld vond. Politiek en 
psychologisch was deze stad van aan
zienlijke betekenis. 

Jarenlang was Stanleystad de zetel 
geweest van de tegenregering-Gizenga. 
Daardoor heeft het bezit van die stad een 
grote morele waarde voor elke centrale 
regering. 

Krachtens de militaire bijstand, had
den wij het recht bij de regering-Tsjombe 
aan te dringen op beveiligingsmaatrege
len. Nu hebben wij de humanitaire ope
ratie moeten uitvoeren, wat ons de 
internationale kritiek opleverde en de 
verdenking dat het redden der blanken 
maar een voorwendsel was om een bra-
vourstukje uit te halen. Ik geloof dat die 
beschuldiging volkomen onrechtvaardig 
is. 

De bedreigingen geuit door de opstan
delingen hebben de minister verplicht 
zijn verantwoordelijkheid op te nemen, 
de zwaarste uit zijn loopbaan naar hij
zelf verklaarde. Niemand zal hem die 
beslissing kwalijk kunnen nemen. 

Dat neemt evenwel de nalatigheid niet 
weg die vroeger werd bedreven, dat is 
wellicht de grootste gemiste kans uit zijn 
loopbaan gewordei). De diepere oorzaak 
daarvan moet gezocht worden in de 
verouderde geest die nog in het depar
tement heerst. 

De nobiljons die daar bij voorkeur 
worden benoemd onderhouden er een 
kaste-mentaliteit, waardoor zij steeds ver 
van de sociale achtergrond der werke
lijkheid verwijderd blijven. 

Dezelfde kastegeest is een hinderpaal 
voor de opname van Vlamingen in de 
diplomatieke carrière. Hij legt uit waar
om de diplomatieke boodschap van de 
consul-generaal niV de nodige aandacht 
kreeg, temeer daar zij in het Nederlands 
was opgesteld ! 

Wij hopen dat de minister het persoon 
lijk geval van de consul-generaai zal 
willen herzien. Maar bovenal willen wij 
weten of de minister al dan uiet tijdig 
ingelicht was, en wat hij heeft gedaan 
om de herhaling van tragedies als lUe 
van Stanleystad in de toekomst te voor
komen ». 
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BEKENTENIS 
I n « De Volksmacht » van 

28 december h a n d e l t h e t r e -
dakt ionee l a r t ike l over de 
grondwetsherz ien ing . 

He t weekblad van h e t ACW 
geeft d a a r i n volmondig toe : 
< Hoewel n i e m a n d d a t open 
lijk wil e rkennen , is door h e t 
"Waals verzet de z e t e l a a n p a s 
s ing in feite a a n de g rond
wetsherz ien ing gekoppeld ». 

« D e Vo lksmach t» word t 
t o c h n ie t u i tgegeven door n e -
gat ivis t ische eks t remis ten , 
n i e t w a a r De Saeger en Ver
roken ? 

Blijven de Vlaamse C.V.P.-
e r s n u nog verder de fei ten 
loochenen ? 

GEMEENTERAAD 

MECHELEN 
Vóór de eers te Mechelse 

gemeen te raadsz i t t i ng w a a r 
a a n de Volksunie zal dee lne 
m e n is h e t i n t e r e s san t om 
even een zaak op te rake len 
die grotendeels a a n de be l ang 
s te l l ing van de publ ieke op i 
n i e is voorbi jgegaan omwille 
van de procedure waa rmee ze 
werd behande ld . 

Voor enkele weken lekte u i t 
d a t de hee r De Weert , ge
meen te raads l id van de P.V.V., 
t i j dens de besloten z i t t ing van 
de gemeen te r aad enkele l a s 
t ige v ragen h a d gesteld a a n 
d e h e e r Cornells, de B.S.P.-

schepene van onderwijs , zo 
o.m. of l e raa r s van h e t S t e 
delijk I n s t i t u u t voor Tech 
n isch Onderwi js t i jdens de 
n o r m a l e lesuren gewerkt h a d 
den a a n h e t o p t i m m e r e n van 
p r a a l w a g e n s voor de B.S.P.-
t ap toe op de vooravond der 
gemeenteraadsverk iez i n g e n 
en of zij d a t g e d a a n h a d d e n 
m e t m a t e r i a a l van de school ; 
of a n d e r e l e raa r s leer l ingen 
ronselden, mi t s be ta l ing , om 
deze wagens t i jdens de o p 
toch t voort te t r ekken . 

Merkwaard ig was wel de 
houd ing van de B.S.P.-C.V.P.-
koal i t ie tegenover deze s t eke 
lige vragen . 

DE TRADITIONELE 

DOOFPOT 
De schepen van onderwi js 

beloofde d a t h i j een o n d e r 
zoek zou ins te l len. 

Verder bli jkt , d a t er d a n 
t i jdens de volgende z i t t ing op 
de fei ten t e ruggekomen werd. 
I n de geheime g e m e e n t e r a a d 
zou de h e e r Cornells ve rk l aa rd 
hebben d a t h i j een onderzoek 
h a d ingesteld, w a a r u i t geble
ken was d a t alle aan t i jg ingen 
verzinsels waren en d a t d a a r 
mede de zaak als gesloten 
m o c h t worden beschouwd. 

De mee rde rhe id weigerde 
een onderzoekskommiss ie a a n 
t e s tel len onde r h e t m o m d a t 
zulks beledigend zou zijn voor 
«Mi jnhee r de Schepene >. 

INNERLIJKE VERBONDENHEID ? 
De Spaanse wijsgeer Ortega y Gasset 

heeft tientallen jaren geleden, bij gele
genheid van het in gebruik komen van 
de radioverbindingen en -berichten, ge
schreven dat de ijsschotsen van de 
Noordpool in Andaloesié ronddrijven. En 
dat is nog niet zo slecht gezien : als de 
Andaloesiërs wéten dal het ijs daar los
geraakt is, drijft het enigszins bij hen 
rond... Enkele jaren geleden schreef als 
als steeds « degelijk en betrouwbaar » de 
Standaard over de groeiende eenheid van 
de wereld. De na-oorlogse droom over de 
Verenigde Naties heeft in sommige gees
ten lang geduurd ! 

Bestaat er ongetwijfeld een groter 
gevoel van verbondenheid tussen landen 
en werelddelen dan in de tijd toen de 
Sahara uitdroogde zonder dat men er in 
Europa iets van merkte, toch is het 
ber.senschimniig te menen dat de wereld
vrede door een politieleger van de VN 
zou kunnen verzekerd worden. Wat zou 
men moeten doen als dit politieleger 
verslagen werd ? 

Want de wereld is steeds verdeeld 
geweest, is dit nog steeds en zal dat 
nog heel lang blijven. Niet enkel alle 
enkelingen verschillen, ook de gemeen
schappen die wij mensen hoe dan ook 
gevormd hebben, verschillen. En soms 
zeer sterk ! Al schijnt Europa in de 
zomer bijna uitsluitend bevolkt door 
gemotoriseerde nomaden, toch keren ze 
allen naar hun thuisland terug. Behalve 
natuurlijk de hertogen van Windsor die 
nergens thuis zijn, omdat ze thuis niet 
binnen mo.gen... 

Is dit nu nationaal bewustzijn, vader
landsliefde, volksverbondenheid of iets 
dergelijks ? Het is soms iets dat er op 
lijkt, maar meestal niet. Wat terug thuis 
brengt, trekt en bindt, ligt veel dieper 

dan in « bewustzijn », « liefde » ... Het 
is een werkelijkheid, een manier van 
leven, bestaan en handelen, waarover dê  
mens meestal niet nadenkt, waarover hij 
misschien zelfs niets wéét, zelden iets 
vóélt. 

Waarom keert de pendelarbeider, de 
seizoenarbeider naar zijn streek terug, 
waarom blijven ze ,er wonen ? In elk 
geval omdat ze daar thuis zijo, er zich 
soms thuis vóélen, en zelden zéggen dat 
ze er gaarne wonen. Het is de streek 
waar men geboren is, of die er toch sterk 
op gelijkt. Het zijn mensen die men kent, 
op wie men gelijkt, met wie men zich 
verbonden voelt. Mensen die spreken 
zoals wij spreken, mensen met gedach
ten die ons niet zo vreemd zijn, met 
gevoelens waarin we niet zo sterk ver
ward geraken. Een gemeenschap waarin 
we onze plaats niet meer moeten gaan 
zoeken of veroveren. Een gemeenschap 
die een beetje is als de familie waarin 
we geboren en opgegroeid zijn... 

Totdat wij « naar de maan kunnen 
lopen » zoals wij nu de bus nemen, zijn 
wij allen verbonden omdat we de aarde 
bewonen ; maar zijn wij inderdaad gelijk 
waar op deze planeet thuis ? Zijn wij 
mensen onderling, en innerlijk met el
kaar verbonden ? Wij zijn niet overal 
thuis, en, eerlijk is eerlijk, we zijn ook 
maar weinig met elkaar verbonden ! De 
wereld is wellicht niet te groot voor 
onze technische mogelijkheden ; voor 
een menselijk beleefde gemeenschap is 
de wereld nog steeds te groot gebleven... 

De mens die een thuis nodig heeft om 
mens te kunnen zijn, moet in deze grote 
wereld ergens zijn thuis vinden of • 
bouwen. 

Nemrod. 

W a t in feite n e e r k w a m op 'n 
duidel i jke e r k e n n i n g v a n de 
gebeur ten i s sen ! 

De z a a k was ech te r gek las 
seerd ; de roden h i e lden de 
koffer gesloten en de C.V.P.-
e rs schoven elke pol i t ieke 
veran twoorde l i jkhe id v a n de 
schouders . De t r ad i t ione le 

doofpot h a d zijn werk ver 
r ich t . En de ploeg Spinoy - De 
Saeger boer t verder ! 

VERNIELDE BRUGGEN 

I n gans h e t l a n d zijn er nog 
111. be langr i jke b ruggen over 

s cheepvaa r twegen die t i j dens 
de oorlog werden vernie ld e n 
n o g n ie t definit ief h e r o p g e 
bouwd. 

H e t zal wel n i e m a n d ver-i 
bazen d a t 102 van deze b r u g 
gen in V l a a n d e r e n l iggen, 
s lechts 8 in Wallonië en één 
enkele in Braban t . . . 

VAN STRESA NAAR BRUSSEL 
Toen zes Ministers van Landbouw een 

paar weken terug hun goedkeuring 
hechtten aan een gemeenschappelijke 
Europese graanprijs, was men meteen 
een belangrijke stap dichter gekomen bij 
een gemeenschappelijke landbouwmarkt 
in EEG-verband. Dinsdag 15 december 
zal een zeer belangrijke datum blijven in 
de geschiedenis van het streven van 
Nederland, België, Luxemburg, Frank
rijk, W.-Duitsland en Italië, om te komen 
tot een geïntegreerd landbouwbeleid. En 
laat het dan al waar zijn dat de beslis
sing uiteindelijk gevallen is mede wegens 
de Franse bedreiging de Euromarkt te 
verlaten indien op 15 december geen 
overeenkomst werd bereikt, het EEG-
Europa mocht terug een historische 
datum bijschrijven in de geschiedenis van 
zijn ekonomische eenmaking. 

Men zal zich ongetwijfeld herinneren 
dat de Landbouwkonferentie van Stresa 
- 3/12 juli 1958 - de aandacht van de 
EEG-Kommissie vestigde op het belang 
van o.a. het vraagstuk van « het geleide
lijk nader tot elkaar brengen van de 
prijzen van de grondstoffen, met name 
van de voedergranen •». In zijn rede op 
de openingszitting had de leider van de 
Franse delegatie, Minister van Landbouw 
Houdet, reeds als zijn mening te kennen 
gegeven : « Ik geloof dat een groot
scheepse poging om nader tot elkaar te 
komen beslist onontbeerlijk is en dat 

deze met spoed dient te -worden uitge
voerd ». ü e leider van de Duitse dele
gatie. Minister van Landbouw Liibke, 
verklaarde in verband met de graanprij
zen : « Niet zo gemakkelijk zal het 
echter zijn, het eens te worden over het 
(...) na te streven gemeenschappelijk 
prijspeil ». 

Het is inderdaad niet zo gemakkelijk 
geweest. Van Stresa naar Brussel bleek 
een lange weg te zijn. Op 7 november 
1959 stelde de EEG-Kommissie aan het 
Ekonomisch en Sociaal Komitee van de 
Europese Ekonomische Gemeenschap 
twee reeksen maatregelen voor : Gedu
rende een eerste stadium 1961-1967 dien
den de nationale prijzen nader tot elkaar 
te worden gebracht om zodoende de toe
stand van eengeworden markten zo dicht 
mogelijk te kunnen benaderen. In de 
praktijk moesten de Duitse, de Luxem
burgse en de Italiaanse prijzen worden 
verlaagd en de Franse en Nederlandse 
prijzen worden verhoogd. Tijdens deze 
overgangsperiode zou een stelsel van 
heffingen, ter vervanging van de douane
rechten bv., toegepast worden. Na 1967, 
in het stadium van de gemeenschappe
lijke markt, zouden de heffingen binnen 
de Gemeenschap verdwijnen en zou een 
voor de •« zes » uniforme « richtprijs » 
jaarlijks door de EEG-Kommissie -worden 
bepaald. 

Het Ekonomisch en Sociaal Komitee 

hechtte of 6 m;i "960 /ijn goei. euring 
aan de hoofdlijnen van het Kommissie-
A'oorstel. Het advizeerde daarbij o.m. dat 
de marktordening « haar funktie zou 
vervullen, doch tevens de natuurlijke 
funktie van de prijzen ten aanzien van de 
produkties en de keuze van de verbrui
kers niet zou mogen belemmeren ». Onder 
andere hiermede rekening houdend, 
stelde de EEG-Kommissie op 30 juni 1960 
aan de Raad voor dat gedurende het 
seizoen 1961/1962 een begin zou gemaakt 
worden met de toenadering van de prij
zen voor granen, suiker en zuivelpro-
dukten. Geleidelijk aan diende dan, vol
gens het voorstel van de Kommissie, ver
der te worden gegaan, om in het 
verkoopseizoen 1966/1967 tot eenvormige 
prijzen te komen. 

De weg naar de volledige eenmaking 
van de graanprijzen dreigde echter langer 
te worden dan voorzien. Daarom stelde 
de Kommissie in november 1963 aan de 
Raad voor, ineens een uniforme graan
prijs voor het seizoen 1964/1965 vast te 
stellen. Dit voorstel ging de geschiedenis 
in als het « Plan Mansholt ». Indien de 
voorgestelde graanprijzen aangenomen 
werden, betekende dit echter een ver
laging van de prijzen in Duitsland, Italië 
en Luxemburg en een verhoging ervan 
in Frankrijk, Nederland en (behalve voor 
tarwe en rogge) in Italië. Kompenserende 
maatregelen drongen zich dus op en 
werden, voor de overgangsperiode, in de 
voorstellen van het « Plan Mansholt » 
opgenomen. 

Ook met het oog op de deelname van 
de EEG-landen aan de landbouwonder-
bandelingen in het kader van de Ken-

nedy-ronde in het GATT, drong de nood
zakelijkheid van versnellende maatrege
len zich op. Maar vooral als interne ver
sterking van de Gemeenschap was het 
« Plan Masholt > een positieve bijdrage 
op de weg naar grotere Europese een
heid. 

In een advies, hierover uitgebracht, 
stemde het Europees Parlement in met 
de hoofdlijnen van het Plan, dit op 8 
januari 1964. Ook het Ekonomisch en 
Sociaal Komitee advizeerde, op 27 
februari 1964, in gunstige zin. Wat daarna 
gebeurde hangt nog in ieders geheugen. 
Nadat Duitsland enkele maanden lang 
verschillende bezwaren was blijven 
opperen, is men uiteindelijk toch tot een 
akkoord gekomen en zal men, vanaf 
1 juli 1967, kunnen spreken over EEG-
graanprijzen. 

De 20 miljard kompensaties, gespreid 
over 3 jaar en ten bate van de landbou
wers in Duitsland, Luxemburg en Italië, 
kunnen velen misschien een hoge prijs 
lijken. Ons komt het echter voor, dat 
deze prijs niet te hoog l igt De goedkeu
ring van het - lichtjes gewijzigd - « Plan 
Mansholt » verstevigt in niet geringe 
mate onze pozitie bij de besprekingen 
van de Kennedy-ronde. Daarenboven 
brengt het ons een belangrijke stap 
dichter bij een gemeenschappelijk land
bouwbeleid. Ook wat onze eigen Vlaamse 
landbouwers betreft, zijn we van mening 
dat de weg van Stresa naar Brussel 
diende te worden gegaan, al was die dan 
lang en op sommige ogenblikken zelfs 
zeer moeilijk. 

Dr. R. van Leemputten. 
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VENSTER OP HET BUITENLAND 

De N.A.V.O.-ministerkonferentie die twee weken geleden te Parijs doorging, 
heeft nauwelijks de aandacht getrokken van het krantenlezend publiek. De 
bijeenkomst lokte slechts heel even vinnige konimentaren uit, nl. kort nadat 
van Duitse zijde een plan geopperd werd om de grensstrook tussen Oost- en 
West-Duitsland uit te rusten met een atomair mijnenveld. De (terecht ver
bolgen) kommentaren vielen al gauw stil, toen de Westduitse minister van 
Landsverdediging uitdrukkelijk verklaarde, dat er geen sprake kon zijn van 
een dergelijke atomaire Maginotlijn, 
Het is nochtans niet overbodig, nog even op deze N.A.V.O.-ministerkonferen-
tie terug te komen om er op te wijzen hoezeer het Westelijk verdedigings-
koncept doorkruist wordt door de nationale belangen en tegenstellingen der 
partners. 

In een vroegere bijdrage («De 
Volksunie» van 21-11-1964) hebben 
we getracht, duidelijk uiteen te zet
ten wat er schuil gaat achter de let
ters MLF, afkorting voor de multila
terale kernmacht. We zetten toen 
voorop, dat er in de N.A.V.O. grote 
verdeeldheid bestond over de MLF en 
dat de N.A.V.O.-ministerkonferentie 
terzake dan ook wel geen beslissing 
zou nemen. Zulks is inderdaad niet 
geschied, maar aan de reakties over 
de MLF-kwestie van de N.A.V.O.-mi-
nisters te Parijs kon gemeten wor
den, hoe ver reeds de geesten van de 
verschillende partners der verdedi
gingsalliantie van mekaar zijn gaan 
wegdenken 

Het duidelijkst is daarbij wel opge
vallen, hoe scherp de Frans-Duitse 
tegenstelling is geworden in de paar 
jaar tijds sinds de plechtige bezege
ling door de Gaulle en Adenauer van 
een « eeuwigdurende » Frans-Duitse 
vriendschap. De tegenstelling trad 
duidelijk naar voor uit de toespraak 
van de Westduitse minister van bui
tenlandse zaken en bleek nog onmis
kenbaarder toen de Fransen, mede 
als gevolg van deze toespraak, zich 
verzetten tegen de behandeling van 
het Duitse vraagstuk door de fconfe-
rentie. Dit Frans veto heeft in Duits
land veel kwaad bloed gezet; te Bonn 
merkt men geërgerd op dat de 
N.A.V.O.-konferentie over alles en 
nog wat — inbegrepen de kwestie 
Cyprus — had gepraat, behalve over 
«het belangrijkste vraagstuk Duits
land », 

Hoe is deze plotse ommezwaai van 
Frans-Duitse vriendschap — met als 
hoogtepunt de redevoering van de 
Gaulle over «das grosse deutsche 
Volk» te Bonn en de zinspeling op 
Duitse voorouders in zijn stamboom 
— naar koel afstand-nemen te ver
klaren ? Wij menen vooreerst, dat het 
woord ommezwaai zeer onnauwkeurig 
de situatie uitdrukt. Juister zou het 
zijn, vast te stellen dat Duitsers en 

Fransen thans tot het inzicht geko
men zijn dat — hoezeer beiden het 
ook goed meenden met een politiek 
van vriendschap en verbondenheid — 
de bazis voor deze politiek te Parijs 
er een totaal andere was dan te Borm. 

Het doel van de GauUe Is steeds 
geweest, de as Parijs-Bonn te ver
sterken in het kader van de opbouw 
van een Europese macht die zich 
verder zou kunnen onttrekken aan 
de voogdij der Verenigde Staten. 
Vroeg of laat moest blijken dat, hoe 
logisch dit concept ook aandoet, het 
alvast moest struikelen over enkele 
elementaire gegevens van de politie
ke aardrijkskunde. West-Duitsland 
paalt, door zijn gemeenschappelijke 
grens met de D.D.R., rechtstreeks aan 

veiliger; dit gevoel van grotere vei
ligheid laat speelruimte voor andere 
politieke doeleinden dan diegene die 
rechtstreeks met de defensie te doen 
hebben. Zo komt in Frankrijk de 
zucht tot politieke onafhankelijkheid 
en dus tot afstand-nemen van de 
westerse alliantie op een natuurlijke 
wijze reeds veel sterker tot uiting 
dan in Duitsland; deze strekking 
wordt daarenboven nog versterkt 
door de gaullistische opvattingen. Het 
is duidelijk dat de N.A.V.O. voor een 
onmogelijke taak staat waar het er 
om gaat, uit deze beide natuurlijke 
en begrijpelijke nationale houdin
gen een gelijkgerichte en gemeen
schappelijke refleks te bouwen. 

In plaats dus van te gewagen van 
een ommezwaai in de Frans-Duitse 
verhoudingen zouden we het zo wil
len stellen dat Fransen en Duitsers, 
na een korte periode van algemene 
vriendschapseuforie, weer oog gekre-

kwentie in de ene of andere richting 
toelaten. Zo blijft hem niets over, 
dan zich te ergeren aan de vlotheid 
waarmee Bonn zich plooit naar 
Washingtons inzichten; hij heeft de 
Duitsers echter geen geldig alterna
tief te bieden. 

De jongste NJLV.O.-ministerkon-
ferentie heeft niet alleen de twee
spalt Bonn-Parijs duidelijk gesteld; 
ze heeft bovendien een schri! licht 
geworpen op de motieven van de Brit
se houding. Zoals men weet, heeft 
Groot-Britannië nooit erg veel ge
voeld voor de MLF. De Britten heb
ben nu een vaag tegenvoorstel ge
daan, de zgn. ANF, afkorting voor 
Atlantic Nuclear Force. 

Met dit ANF-voorstel wil Wüson 
kennelijk meerdere vliegen in een 
klap slaan. 

In de eerste plaats wenst hij in de 
plaats van Duitsland als Amerika's 
naaste bondgenoot te fungeren, ver-. 

IA GRANDE N A T I O K : H E T D I L E M M A 
het Sovjet-imperium; de voormalige 
Duitse hoofdstad Berlijn is een ei
land in de kommunistische wereld. Te 
Bonn voelt men rechtstreekser dan 
in de andere Europese hoofdsteden de 
prikkel van de kommunistische be
dreiging ; nergens anders dan te Bonn 
is dan ook het verlangen groter om 
zich tegen deze bedreiging te bevei
ligen door een zeer eng aanleunen 
bij Washington. Zo is het te verkla
ren, dat Bonn van meet af aan de 
MLF-idee genegen bleek. West-
Duitsland wenste wellicht niet zozeer, 
mee de vinger op de atoomknop te 
hebben, dan wel de V.S. door een 
multilateraal atomair systeem eens 
en voor goed aan de verdediging van 
West-Europa vast te binden. 

Frankrijk daarentegen voelt zich, 
met tussen zichzelf en de Sovjet
macht het Duitse voorland, heel wat 

De politieke doolnof te Bonn. In de eerste plaats groeiende N.A.V.p.-onzekerheid. 

gen hebben voor hun wederzijdse 
geografische en politieke pozitie. Met
een is hun ook duidelijk geworden, 
dat van meet af aan een ernstig mis
verstand tussen Bonn en Parijs 
heeft geheerst. Parijs heeft — zoals 
hoger gezegd — de as Bonn-Parijs 
nooit anders gezien dan als verleng
stuk van de Franse politiek. Te Bonn 
heeft men de toenadering tussen de 
beide landen van meet af aan in het 
teken gesteld van de algemene Eu
ropese toenadering; ten tijde van 
de ondertekening van het vriend
schapsverdrag werd zulks trouwens op 
Duits verzoek uitdrukkelijk in de 
tekst voorgelegd. 

Beide bedoelingen moesten onver
mijdelijk met mekaar in botsing ko
men, omdat de gaullistische politiek 
alles behalve konsekwent is met zich
zelf. De Gaulle's opvattingen over 
meer Europese politieke, miitaire en 
ekonomische onafhankelijkheid to.v. 
de V.S. appeleren onbetwistbaar aan 
de aspiraties van heel wat Europea
nen die uitkijken naar een alterna
tief. Verder echter dan een onoplos
baar dilemma heeft de Gaule het 
nooit gebracht : hij wil meer Euro
pese macht, maar tegelijkertijd min
der Europese eenheid. 

Wil men immers de Europese' 
macht zo uitbouwen dat ze opgewas
sen is tegen die van de V.S., dan is 
het onontbeerlijk om aan West-Eu
ropa een sterkere binding te geven 
dan die van akkoorden tussen sta
ten met sterk-beklemtoonde souve-
reiniteit. Wil men zich daarentegen 
opsluiten in een absolute staats-
souvereiniteit, dan moet men vrede 
nemen met het Amerikaans over
wicht in de N.A.V.O. en met het feit, 
dat de Europese politiek goeddeels 
in Washington wordt bepaald. De 
GauUe heeft zich vastgewerkt in op
vattingen die geen enkele konse-

volgens wil hij voor Groot-Britan
nië zoveel mogelijk atomaire onaf
hankelijkheid redden, en tenslotte 
meent hij met een minimum aan 
inbreng een maximum aan mede-be
slissingskracht in de wacht te kun
nen slepen. 

Des Guten zuviel ; het Britse voor
stel wil alle richtingen tegelijk uit 
en is dan ook in een dergelijke m-
gewikkelde formulering op tafel ge
bracht, dat het wel niet als het ver-
vangmiddel voor de MLF zal aan
vaard worden. De Labourman Wil-
son s'aat met zijn projekt eigenlijk 
wel een tamelijk gek figuur : van de 
ene kant laboureert hij met socia
listische ijver aan een algemene 
kernontwapening; van de andere 
kant echter wenst hij een quasi-
gaullistische politiek te voeren door 
zich een atomaire slag om de eigen 
Britse pols te houden. 

De iedere dag duizendvoudig zon
der veel nadenken herhaalde ge
meenplaats over het « eenwordend 
Europa » blijkt wel, in het licht van 
de jongste M.A.V.O -ministerkonfe-
rentie, op een zeer wankele bazis te 
steunen. 

Vier jaar foor het verstrijken van 
de N.A.V.O.-verdragstermijn en het 
eventueel vernieuwen van het part
nerschap ziet het er met de Westerse 
alliantie hoogst bedenkelijk uit. 

Wij wil en toch een enkel positief 
element aanstippen : ^et feit, dat 
men zich in de N A.V.O. meer dan 
ooit kan overleveren aan het spe! 
der tegenstellingen, toont toch wei 
aan dat de internationale toestand 
thans heel wat minder gespannen il 
dan ten tijde van de oprichting va» 
de N.AV.Q 

Dat is toch al Iets! 

Toon van Overstraeten. 
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DE KEMPEN BEVOORRAADT DE VLAAMSE 
HUISKAMERS MET DENNENGROEN 

De mens in 1964 lijkt het de natuurlijkste zaak dat Kerstmis tot de schoonste 

feesten van het jaar behoort Zo vertrouwd lijken ons de stalletjes, de poëzie 

van de kerstboom en zijn twinkelende kaarsjes en lampjes en zo traditioneel 

schijnt ons de intimiteit van het familifeest rond gans of kalkoen, dat we 

waarlijk verbaasd staan als men ons zegt : Kerstmis ? Dat behoort eigenlijk 

nog tot de nieuwe mode ' Ook wij hepen er in Ook wij meenden dat het folk-

lorisch aspekt van de kerstviering naar een grijs verleden reikte Met die 

bedoehng zijn we trouwens een gerep uteeide heemkundige gaan opzoeken : 

de gekende Ekernaar Frans Bresseleers. 

Frans Bresseleers : eerx man met 
een streuvelige grijze haardos, een 
man die generaties schoolkinderen 
met zijn vaderlijke bhk heeft beke
ken Een blik die ontelbare uren heeft 
gezocht in muffe folianten, in steek
kaarten (hij heeft er zowat twintig
duizend) met gegevens over volks
kunde, naamkunde, geschiedenis en 
folklore en op oude kaarten 

HIJ moest ons teleurstellen want 
de kerstviering — zoals we ze nu ken
nen — IS maar van jonge datum... 
amper een mensenleven oud, nog 
met . Het is wel zeker dat de kerst
viering met stalletje, kerstboom en 
familiefeest, tijdens de eerste wereld
oorlog werd ingevoerd door de Duit
sers bij wie het Weihnachtenfest tot 
een eeuwenoude traditie behoort en 
overigens zijn oorsprong vindt in de 
Germaanse joelfeesten 

Volgens de geschiedkundigen is 
1520 het vroegste jaar waarin men 
met kerstmis een kerstboom In het 
huiselijk dekorum ontdekt Dit in de 
Elzas, toen nog Duits gebied Pas in 
de achttiende eeuw komen er kerstbo
men met kaarsjes, terwijl de grote 
uitbreiding van het gebruik kerstbo
men te plaatsen, pas in de negentien
de eeuw te noteren valt Eerst m de 
Germaanse landen, vooral in Protes-

Dhr Bresseleers herinnert zich in 
zijn jeugd maar wemig kerstbomen 
gezien te hebben en zelfs zeer weinig 
kerststallen Vóór de eerste wereld
oorlog waren er, maar men kon ze 
op één hand tellen Waar er een 
kerstboom stond, was er ook een 
kerststal. 

klokkengelui 
Eigenhjk was voor de wereldoorlog 

Kerstmis een zuiver religieus feest. 
In de kerken stonden er hier en daar 
wel kerststallen, maar van een reli
gieuze viering zoals wij die thans 
kennen, was er nog geen sprake 

Nachtmissen ? Die waren vroeger 
op het platteland nagenoeg met ge
kend Alleen in de stad werden er 
enkele opgedragen Vandaar dat op 
Kerstmis met middernacht de klokken 
ook niet geluid werden op het plat
teland 

Er bestaat anders wel een rijke 
folklore op gebied van klokkenluiden 
tijdens de kerstnacht Het gaat hier 
vooral om verzonken klokken zoals in 

staan, zij het onder de vorm van een 
ruïne m de Schelde. Volgens de le
gende kan men tijdens de Kerstnacht 
de klokken van Saeftmge nog horen 
luiden. 

Dit beieren is een ver verspreid 
verschijnsel m de volksverhalen, 
vooral in plaatsen die aan het water 
gelegen zijn Het vindt zijn verklaring 
in het feit dat klokken een zeer ei
genaardige resonatie hebben bij grote 

EEN BOOM VOOR KERSTMIS 
tantse kringen en nadien in Katolieke 
Van Duitsland waaide de kerstboom 
over naar Frankrijk en Engeland en 
— zoals we zegden — tijdens de be
zetting in de oorlog 14-18, ook naar 
ons. 

de legende van het verdronken land 
van Saeftinge, thans een enorm 
schorrenland van tweeduizend hek-
taren en op Nederlands gebied gele
gen Het verging m de zestiende 
eeuw De kerktoren zou blijven be-

j v p r E< ^ ƒ ^ ï ^ | ^ 

wateroppervlakken. Beluister maar 
eens het gelui uit een kerktoren 
vlakbij de waterkant. 

Een taaie legende wil ook dat t i j 
dens de Kerstnacht het water veran
dert in wijn, dat de bieen zingen m 
hun korven en dat de beesten 's 
nachts praten in hun stallen. 

hoornblazen 

A lull' Mtf Nil' mil J illHiillllilMlilliiiillliiiliilii i 

In het Brugse wordt verteld dat de 
bloemen bloeien in de kerstnacht en 
op vele plaatsen in Vlaanderen was 
het vroeger de gewoonte twijgen of 
takken van bepaalde planten of bo
men enkele tijd voor Kerstmis af te 
snijden en in water te plaatsen. Er 
werd van gezegd dat ook zij in de 
heilige nacht zouden bloeien 

De kerstviering is door de eeuwen 
heen gegroeid uit een mengeling van 
oeroude gebruiken en kostelijke 
devotie. Zij heeft een schat aan volks
liederen tot stand gebracht en een 
ongelooflijk groot aantal kunstwer
ken Enkele gebruiken herinneren 
nog zeer sterk aan de Germaanse in
slag : in Gelderland wordt het land-
bouwalaam door de boeren tijdens de 
Kerstnacht zeer goed weggeborgen 
omdat de legende wil dat Derk met 

de Beer het vernielt zo hij het vindt. 
Derk met de beer is de oude zonne
god Fro die op zijn ever rijdt en door 
de Germanen op het joelfeest werd 
geëerd Sinds de invoering van het 
kristendom is hij de boze geest die 
de boomgaarden, de akkers en het 
landbouwalaam bederft of vernielt. 
Elders vertelt men over deze boze 
geest als van een verschijning die tij-* 
dens de kerstnacht door de lucht 
rijdt in een wagen met vier honden 
bespannen 

Een ander gebruik dat van oeroude 
oorsprong stamt is het blazen op de 
midwinterhoorn Dit is vooral m 
zwang in het Noorden van Nederland; 
Drente en Friesland, waar de boeren.* 
jongens tijdens de adventstijd en t i j 
dens de kerstnacht op meterlangQ 
hoorns blazen, liefst boven de put* 
kuip om het geluid te versterken In 
de heidense tijd werd op nagenoeg 
dezelfde wijze de strijd gevoerd te-i 
gen boze geesten in de lucht. Een ge-i 
Il j kaar dig gebruik is het luiden ge
durende gans de Kerstnacht, het St 
Thomaslulden tijdens de oudejaars-* 
avond en het luiden op nieuwj aa r -
dag, dat nog in verschillende streken 
van Nederland wordt in zwang ge
houden 

In Drente en Groningen wordt 
Kerstmis vaak zelfs nog midwinter 
genoemd en kent men de andere be-« 
namingen minder. Het is daar da t 
men de meeste oude gebruiken heeft 
overgehouden. Om deze gebruiken te 
begrijpen moet men de betekenis 
kennen van de oud-Germaanse ge-
plogenheden rond het tijdstip van de 
jaarwende gebruikt. Het midwinter-* 
feest was bij de Germanen de vie
ring van de herleving van de natuur;] 
het was tevens de grote herdenkmg 
van de zielen Het feest werd met 
grote vrolijkheid gevierd en ging ge
paard aan het offeren van geslachte 
dieren Men offerde aan de geesten 
van de vruchtbaarheid of t racht tö 
hen te verdrijven door lawaai te m a 
ken. Het lossen van geweerschoten ia 
een moderner vorm van geruchtma-
ken tijdens de kerstnacht Ook hefl 
binden van strobanden rond bomen 
of het slaan op de stammen heeft 
hetzelfde doel. 
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IN NEDERLAND WORDT DE 
EN KERSTPAARDEN GEGETEN 

HOORN GEBLAZEN 

De verering van de zonnewarmte 
kwam Dl] de Germanen tot uitmg 
door het stoken van het midwmter-
vuur waarvoor men de beste stukken 
hout bewaarde. Verkoolde resten 
van de tnidwmterblok hadden bi] hen 
een onheilwerende en vruchtbaarma-
kende kracht. Daarom strooide men 
de asse op de akkers uit 

bakvormen 
Hetzelfde wordt ook thans noR ge

daan met de kerstblok, een boom
stronk of een ander schoon stuk hout 
dat tijdens de kerstnacht wordt ge
brand. Het vruchtbaarheidsbegnp dat 
vroeger tot uiting kwam in het slach
ten van allerlei dieren uit zich tegen
woordig in verschillende bakvormen : 
kerstbroden en kerstkransen in 
Vlaanderen kerstkoeken in Brabant, 
duivekater m Noordholland en mid
winterstoeten (langwerpige krente-
koeken) in Friesland Terwijl m de 
skandinaafse landen nog de aloude 
« joelpaarden » gegeten worden, kent 
men in sommige streken van de Ne
derlanden nog de kerstpaarden, een 
gebak uit wittebroodsdeeg, versierd 
met krakelingen en hier en daar 
wordt het gebruik nog in ere gehou
den s morgens engelenkoeken op de 
peluw van de kinderen te leggen 

Her zingen tijdens de kerstdagen en 
erup aansluitend tijdens de nieuw
jaarsdagen is nog algemeen in zwang, 
zelfs in de grote steden. Eén van de 
oudste en schoonste van deze kerst
liederen zoals het in Vlaanderen ge
zongen wordt hebben wij hier voor 
U genoteerd : 

Heerderkens van buiten, 
Spoedt U op de been, 
met trommelkens, met fluiten. 
Recht naar Bethleèn; 
Want daar is geboren, 
Den God van ai. 
Die ons het leven 
Heeft gegeven, 
In den stal. 
Ik heb hier nog drie eieren, 
Warm uit den nest; 
Ik heb hier nog een kalfken 
Dat is vetgemest; 
Ik heb hier nog wat vlaaikens, 
In mijn kor f ken staan. 
Om te vereren 
Het kindeke tere. 
Laat ons gaan. 

Kerstmis tegenwoordig de tijd van 
de kerstboom en meteen hebben wij 
ons de vraag gesteld waar al die bo
men vandaan komen. Het antwoord 

dingsvolle bomen. In de streek van 
Turnhout bezochten wij een uitge
strekt landgoed waar ongeveer der
tigduizend kerstbomen groeien. Ieder 
jaar worden hier duizenden dennen 
omgehakt en verkocht, meestal aan 
grote afnemers die ze verder verde
len over verschillende winkels. Ook 
de grote warenhuizen zijn hier goede 
afnemers, evenals de scheepvaart
maatschappijen die hun passagiers
schepen tijdens de kerstdagen voor-

Men is daarom verplicht kerstbomen 
te zaaien, bijna op de wijze zoals dat 
met graan gebeurt. 

Jaarlijks oogst de boswachter de 
proppen van een vijftigtal bomen. 
Met sporen aan voeten klimt hij in 
de bomen en plukt er de dodden (el
ke boom draagt er een zestigtal) die 
te drogen worden gelegd en van hun 
zaad ontdaan. Dit zaad heeft onge
veer de grootte van een naaldpunt; 
onze zegsman heeft eens het — bijna 

MIDWINTERVIERING IN DE LAGE LANDEN 

vonden wij in de Kempen waar bos
wachters en boomkwekers zich ijve
rig toeleggen op het voortplanten, 
verzorgen en verkopen van deze wij-

f" 

zien van één of meerdere kerstbomen, 
zodat men gerust kan zeggen dat de 
Kempische voortbrengst de hele we
reld rondgaat. 

Ook het buitenland is trouwens een 
goede afnemer : er worden bomen 
naar Engeland, Frankrijk en Neder
land verzonden. Ook de grote steden 
worden tijdens de kerstdagen in Kem-
pisch groen gezet : Brussel, Antwer
pen en andere smukken huA lanen 
ermee en tot voor kort werden de 
reuzebomen (thans meestal afkomstig 
uit de Noordse landen) zoals zij o.m. 
opgericht werden op de Antwerpse 
Grote Markt, geleverd door de Kem
pische voortbrengers Een van die ek-
semplaren had een hoogte van der
tig meter, een omtrek (beneden aan 
de voet) van anderhalve meter en 
diende met een speciale wagen naar 
de Scheldestad gevoerd te worden. 

kerstbomen 
Een boswachter uit de omgeving 

van de Kalmthoutse heide wist ons 
een en ander te vertellen over de 
kweek van de kerstboom. Zoals alle 
andere dennensoorten, plant ook deze 
boom zich voort door middel van 
dodden of proppen. Beter gezegd door 
zaden die in deze proppen zitten. 
Door de zonnewarmte rijpen de «mas
ten toppen », springen op zeker ogen
blik open en het zaak vliegt mee met 
de wmd. 

Nocniaxis groeit een kerstboom zel
den in het wild en zou hij zich zon
der • menselijke tussenkomst maar 
zeer langzaam voortplanten. Eek
hoorns pluizen namelijk het zaad uit 
de proppen, vogels eten de pas op
schietende plantjes (eigenlijk zijn 
het zeer frêle scheuten) op en konij
nen vreten (vooral in de winter 
wanneer ander voedsel schaarser 
wordt) de jonge dennen volledig af. 

onmogelijke — werk gedaan het te 
tellen : hij telde hoeveel er in een 
vingerhoed ging en hoeveel vinger-
hoeden een liter kon bevatten. De 
slotsom was dat een liter ongeveer 
zestigduizend zaadjes inhoudt. 

verjaardagen 
De kerstbomen moeten binnen een 

draadafsluiting geplant worden om 
de konijnen weg te houden, vogel
verschrikkers worden aangebracht 
en schadelijke knaagdieren regelma
tig verjaagd. De eerste drie jaren van 
hun groei, dient er heelwat zorg be
steed aan de jonge kerstbomen, voor-i 
al na het eerste jaar wanneer de 
scheuten moeten verplant worden. De 
bomen groeien vijftig tot zeventig cm 
per jaar, een « kroon > noemt de vak
man deze jaarlijkse scheut, omdat er 
zich telkens een takkenkrans vormt. 
Het is hieraan dat men trouwens de 
ouderdom van de bomen kan zien : 
ieder jaar komt er een trapje bij. 

De kerstboom heeft in de mulle, 
zanderige Kempische grond (waarin 
hij enkele eeuwen geleden samen met 
andere dennensoorten door een on
dernemend man uit Duitsland werd 
ingevoerd) een uitstekende teelbodem 
gevonden en vormt meteen voor 
gronden, die anders weinig zouden 
opleveren een zekere bron van rede-< 
lijke opbrengst. 

Dat intussen ook hier weeral aan
passing aan de eisen van de tijd ver
eist is voor de kwekers, wordt wel 
aangetoond door het feit dat tegen
woordig veel bomen, instede van af
gezaagd te worden en voorzien van 
enkele kruiselings geslagen plankjes, 
met wortel en al uitgedaan worden 
omdat de klanten kerstbomen vragen 
met een kluit aan. Ze kunnen de 
boom dan In een bloempot zetten en 
hem eventueel in leven houden voor 
volgende jaren of er de tuin mee op
sieren. Staf De Lie 
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BEGROTIHe VAN BINNENLANDSE 
Vlak voor het Kerstreces werd in de Kamer de begrot ing van Binnen

landse Z a k e n besproken. Namens de Volksunie werd daarbij het woord 

gevoerd door volksver tegenwoordiger mr . D. Deconinck. W e geven 

hieronder de belangrijkste passages uit zijn uitvoerige tussenkomst . 

De bespreking van deze begroting 
is een geschikte gelegenheid om en
kele administratieve en politieke her
vormingen te bespreken. Het is een 
treurige gewoonte zich hiervan te 
ontdoen in geheime politieke commis
sies die meestal het parlement voor 
een voldongen feit stellen 

Vooreerst het probleem van de fusie 
der gemeenten. De minister voorziet 
een pauze en acht het geraadzaam de 
fusieprocedure te beperken tot 2.000 
inwoners. Voor de rest gaat de voor
keur van de minister naar een for
mule van federaties van gemeenten. 

Ik geloof dat men veeleer moet 
voortgaan met de fusie van gemeen
ten Doch dan met een nieuwe moda
liteit waarbij de oude bestaande ge
meenten of vroeger afgeschafte ge
meenten kunnen behouden of herop
gericht worden als wijkgemeenten of 
geïntegreerde gemeenten. 

Dit zou een praktische en handige 
oplossing zijn voor een ganse reeks 
gemeenten. 

In Nederland, waar de fusie der ge
meenten zeer ver doorgedreven is, 
heeft de regering een wetsvoorstel in
gediend tot oprichting van wijkraden, 
ook voor de grote plattelandsgemeen
ten die meer dan één dorp omvatten, 
voor gemeenten die naast een stede
lijke kern één of meer belangrijke 
agrarische kernen tellen en voor ge
meenten die uiteenvailen in twee of 
meer scherp onderscheiden delen. 

Men bedoelt dus hetzelfde als de 
minister met de federatie van ge
meenten, doch men doet het door de 
gemeente haar volheid van macht te 
laten en er een stelsel van binnenge
meentelijke intra-commnnale decen
tralisatie aan toe te voegen. 

Deze raden en bestuurslichamen 
zouden een demokratische grondslag 
moeten hebben. Deze oplossing van 
eenheiosgemeente met verkozen wijk
raden en wijkbesturen kent men in 
Berlijn, Hamburg en Bremen. 

Men is tot die « eenheidsgemeente » 
gekomen na een mislukte proef met 
een soort intercommunale Groot-
Berlijn, wat de minister thans bedoelt 
met de federatie van gemeenten. 

De federatie van gemeenten is een 
hybried stelsel dat de gemeentezaken 
nodeloos ingewikkeld maakt en waar 
de gemeentelijke bevoe^heid opn euw 
wordt versnipperd. 

De binnengemeentelijke decentra
lisatie laat een grote soepelheid toe. 
Men zou veel meer delegatie kunnen 
aanvaarden voor de thans bestaande 
gemeenten binnen de agglomeratie als 
voor de nieuw op te richten wijkge
meenten Laken, Neder-over-Heem-
beek en Haren. 

Voor Brussel kan daarbij nog ge
dacht worden aan een fusie van pro
vinciale en gemeentelijke bevoegdheid 
zoals in Parijs of Berlijn. Door die 

eenvoudiging van bestuurlijke ni-
veau's in Brussel-hoofdstad zou men 
dan een organische aanpassing kun
nen doorvoeren voor de twee natio
nale gemeenschappen in de hoofdstad 
op basis van een dubbel bevolkings
register volgens de taal en een per
soonlijk s tatuut voor de twee gemeen
schappen. 

In Brussel leven thans nog meer 
dan 250 000 nederlandstaligen maar 
die, verdeeld over 20 gemeenten, 
overal worden geminoriseerd en in 
een onwaardige toestand van onder
existentie leven. 
~ De principiële en organische gelijk
heid voor de twee nationale gemeen
schappen m de hoofdstad is de voor
waarde sine qua non voor het verder 
harmonisch samenbestaan in dit land 
voor het behoud van Brussel als 
hoofdstad evenals voor de Brusselse 
kandidatuur als zetel der Europese 
instellingen. 

Een tweede probleem is dit van de 
procincies. 

Het relatieve belang van provincie 
en gemeente wordt men gewaar 
wanneer men ziet dat de gemeenten 
over een fonds beschikken van 9,5 
miljoen, terwijl het fonds der provin
cies niet eens het miljard bereikt. 

De stad Brussel zelf beschikt over 
een budget van 2,5 miljard ! 

De provincies dienen gerevalori
seerd. De middelen door de Minister 

zin van ons gemeentelijk kiesstelsel 
Is het feit dat de liberale partij In 
Brussel-stad met slechts 2.700 stem
men meer dan voorheen haar zetel
aantal van 13 op 18 bracht, terwijl de 
lijst van Brusselse Belangen slechts 
één zetel bekwam met 4.640 stemmen. 

Een betere proportionele vertegen-< 
woordiging zou ontegensprekelijk een 
meer democratisch effekt hebben. Dit 
zou nog duidelijker zijn moest ook het 
schepencollege een proportinele weer
gave zijn van de raad. 

Tenslotte staan we soms voor de 
benoeming van een burgemeester 
evenzeer voor onmogelijke situaties 
waar bijvoorbeeld een verhouding be
staat van 5-5-1 terwijl die één als bur
gemeester wordt voorgedragen. Dit is 
immoreel en ondemokratisch. 

Telkens als een sterke groep het 
vraagt zou ten facultatieve titel een 
proef gedaan moeten worden met het 
stelsel van de burgemeester-ambte
naar. 

Hetzelfde zien we met de fusie van 
gemeenten : het is onder of boven. 

Zijn onze voorstellen ingewikkeld ? 
Het tegendeel is waar. We beogen een 
duidelijke concentratie van al de be
voegdheden op het niveau van pro
vincie en gemeente. 

De huidige versnippering in niet 
leefbare autonome gemeenten met 
allerlei duistere intercommunale 
maatschappijen is niet gezond. Ook 
niet in de beoogde federaties van ge
meenten die tot oneindige complica
ties aanleiding geven, aan elke recht
streeks en doorzichtige democratische 
controle ontsnappen en aanleiding 
zijn tot verrotting en omkoperij in 
ons gemeentelijk bestuursregime. 

Binnen die grote gemeenten zouden 
de thans bestaande gemeenten wette-

JDSSENKUMSI VANMK. . itüUNiNiiK 
fusie zou de hoofdstad een passend 
statuut verwerven en zou het moge
lijk zijn ook aan Vlaams en Waals 
Brabant een waardig statuut te ver
lenen overeenkomstig hun toebeho-
righeid tot het Vlaamse en het Waal
se landsgedeelte 

In ruil voor die doorgedreven ver-

Lillo in de Antwerpse polder : een slecht voorbeeld van opslorping van een 
plattelandsgemeente door de grootstad, zonder dat de Icleine gemeente eender 

welke vorm van autonomie behield. 

vooropgezet zijn slechts een druppel 
water op een hete plaat. 

Men zou veel meer effektieve be
stuursmacht moeten toekennen aan 
de provincie, een fusie doorvoeren van 
het fonds van provincies en dit van 
de gemeenten. Dit eenheidsfonds zou 
dan proportioneel moeten verdeeld 
worden onder de provincies. 

Wat buiten de eigenlijke autonomie 
van de gemeente valt zou door spe
ciale subsidies moeten gedekt worden 
zoals bv. de centrumfunctie van de 
hoofdstad of de havenuitbating van 
sommige steden. Zo zou men een fi
nanciële basis hebben om de provin
cies meer armslag te verlenen. Men 
zou dit politiek tot uitdrukking moe
ten brengen door de aanduiding van 
de provinciegouverneur op drieledige 
voordracht van de provincieraad zelf. 

We stellen thans in de praktijk vast 
dat de goeverneurs van Waalse pro
vincies zich veel nadrukkelijker soli
dair verklaren met het algemeen, ook 
sociaal economisch belang van hun 
provincie dan die uit het Vlaamse 
land. 

Een voordracht uit de provincieraad 
zou een belangrijke stap in de rich
ting van de decentralisatie kunnen 
betekenen. Het stelsel van de besten
dige deputatie zou moeten vervangen 
worden door een provinciaal schepen
college. 

Dit provinciaal bestuurscollege zou 
een proportionele weergave zijn van 
de provinciale raad. Ook de arrondis
sementscommissaris zou als ambte
naar ter beschikking gesteld moeten 
worden van de provincie. 

Zo komen we tenslotte aan de ge
meente. De gemeenteraadsverkiezin
gen en de vorming van schepencolle
ges hebben weer het speculatief ka
rakter van ons gemeentelijk bestuurs
regime in het licht gesteld. 

Het gemeentelijk kiesstelsel is het 
enige dat niet proportioneel is. 

Water en vuur worden soms op de
zelfde wijze verenigd en verdeeld vol
gens voorkeurstemmen, wat tot pijn
lijke verrassingen kan leiden.Dat heb
ben de liberalen, tot hun schade, on
dervonden te Roeselare. 

Een treffend voorbeeld van de on-

lijk blijven bestaan met eigen verko
zen instellingen. 

De supragemeentelijke instellingen 
zouden moeten ingeschakeld worden 
In de bevoegdheidssfeer van de pro
vincie. Maar dan dient men ook de 
effectieve leiding van de provinciale 
diensten aan een werkelijk provincia
le uitvoerende instantie toe te ver
trouwen. 

Het komt me voor dat al wat men 
van hogerhand bedisselt over admi
nistratieve hervormidgen zondigt door 
gebrek aan verbeelding en realiteits
zin Tenzij de minister met de idee 
van federatie van gemeenten alleen 
het probleem wil stellen en een stel
sel van grote gemeenten met wijk
gemeenten niet zou uitsluiten. 

Een woord nog over de taalwetge
ving De minister is hiervan de eerste 
hoeder. Bijna twee jaar na de be
stuurlijke taalwet wachten we nog op 
de uitvoeringsbesluiten inzake aan 
duiding van de ambten voorbehouden 
aan de twee taalreglsters. Intussen 
gaat men in talrijke ministeries steeds 
voort met benoemingen van fransta-
11 gen 

Wij hebben geen vertrouwen in een
der welke taalwet. De jongste taalwet
ten hebben het probleem Brussel als 
hoofdstad van de twee nationale ge
meenschappen niet opgelost. 

In het «Volksbelang», orgaan van 
het Vlaams liberaal verbond lezen we, 
van de hand van onze collega Van-
derpoorten, dat de in dit land levende 
gemeenschappen zich vrij moeten 
kunnen ontplooien. 

Die doelstelling kan op geen andere 
manier bereikt worden dan door fe
deralisme, waarin de twee nationale 
gemeenschappen over eigen machten 
en middelen beschikken. In de hoofd
stad zelf is geen andere oplossing mo
gelijk dan de invoering van een per
soonlijk statuut voor die twee ge
meenschappen. 

Sommigen willen ons een paterna-
Ustisch juk opleggen om de Vlaamse 
gemeenschap vast te spijkeren vóór 
de drempel van de helft en haar ver
der uit te hollen met behulp van Eu
ropese invloeden. Zij bereiden het 
land voor op een diepgaand conflict. 
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PDEBOEKENTAFEL 

DE EERSTE 

WERELDOORLOG 

Hoe verschrikkelijk ook de tweede 
wereldoorlog is geweest en hoe ingrij
pend de politieke en andere gevolgen 
ervan, toch zal iedereen onmiddellijk 
beseffen dat, wanneer er sprake is 
van de «Grote Oorlog», daarmee 
niet de tweede doch wel de eerste 
wereldoorlog bedoeld wordt. 

De « dag waarop in Europa de lich
ten uitgingen » — 1 augustus 1914 — 
is nog steeds een der belangrijkste 
da ta van onze eeuw. Wie geen inzicht 
heeft in de oorzaken en gevolgen van 
de Eerste Wereldoorlog, kan onmo
gelijk de achtergronden en gebeurte
nissen van de tweede wereldoorlog — 
en dus onze eigen tijd — begrijpen. 

Speciaal in Vlaanderen is de eerste 
wereldoorlog steeds de «grote oor
log » gebleven. Van 1914 tot 1918 im
mers liep de frontlijn doorheen ons 
land en de gebeurtenissen en toe
standen aan dat IJzerfront hebben 
een zware weerslag gehad op de 
Vlaamse Beweging en dus op onze ge
schiedenis als volk. 

Ondanks het feit dat wij de jongste 
jaren als het ware overstelpt werden 
met publikaties en filmen over het 
jongste wereldkonflikt, is er steeds 
een zeer grote belangstelling gebleven 
voor wereldoorlog n u m m e r een. 
Slechts een voorbeeld : één der 
sterkste anti-militaristische films uit 
de jongste jaren — Paths of Glory — 
situeert zich in het Frankrijk van 

1916. Het voorbije jaar, met de vijf
tigste verjaardag van het begin van 
de grote oorlog, heeft trouwens een 
zeer sterke heropleving van de be
langstelling voor de oorzaken, de ge
beurtenissen en de gevolgen van het 
eerste wereldkonflikt gebracht. 

Om al deze redenen twijfelen wij 
er niet aan dat het «kijkboek», dat 
Arbeiderspers te Amsterdam onlangs 
op de markt heeft gebracht, een ver
diend succes zal genieten. De journa
list Paul van ' t Veer, Nederlands des
kundige op het gebied van de bui
tenlandse politiek, heeft in honderden 
foto's met een zeer vlot, volledig en 
verantwoord kommentaar een beeld 
geschetst van gans de periode vanaf 
het begin dezer eeuw tot het begin 
der twintiger jaren : de vooroorlogse 
periode met haar nagalm van de 
Victoriaanse burgerlijkheid, haar rap
pe technische ontwikkeling en haar 
onheilspellend politiek klimaat; de 
oorlog zelf met de voorheen nooit ge
ziene hekatomben in de verstarde 
stellingen van het westelijk front; de 
naoorlogse periode met de zo belang
rijke revolutionaire stromingen in 
Rusland en in Duitsland. 

Paul van 't Veer, die reeds vroeger 
een kijkboek over de tweede wereld
oorlog had samengesteld, is volkomen 
in zijn opzet geslaagd. De essentiële 
gegevens — die eigenlijk iedereen zou 
moeten kennen — zitten alle over
zichtelijk in de tekst; de met zorg 
gekozen foto's brengen een uiterst 
pregnant beeld van de twee beslissen
de decennia aan het begin onzer eeuw. 

De kijkgrage lezer krijgt hier ver
antwoord en vlot te verwerken histo
risch materiaal in handen; de méér
eisenden krijgen een treffende visuele 
illustratie bij het omvangrijker ma
teriaal dat zij al mochten bezitten. 

Na Stalinrad, Dresden, Hirosjima 
of Auschwitz Ujkt het wel onmogelijk, 
nog geschokt te worden door de on
menselijkheid van vroegere oorlogen. 
De gruwelijke foto'e van de laatste 
bajonet- en sabelaanvallen uit de ge
schiedenis of van het pokdalig kra
terlandschap aan de IJzer en rond 
Verdun leren anders. 

GEHEIME 

DIPLOMATIE 

1939-45 

De geheime diplomatie staat stellig 
niet in geur van heiligheid. De pu
blieke opinie wordt steeds onprettig 
getroffen wanneer zij vermoedt of 
weet dat ergens achter de schermen 
haar lot in alle geheimzinnigheid 
wordt bedisseld. Staatslieden zullen 
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dan ook ongaarne toegeven dat zij 
zich bedienen van de geheime diplo
matie. Het is echter duidelijk dat zij 
er allen nog steeds gebruik van ma-« 
ken. 

Geheime diplomatie is een zeer 
ruim begrip. Het omvat alle onder
handelingen tussen staten langs an 
dere wegen dan die van de klassieke 
diplomatie; het omvat tevens het ge-i 
heime deel van officiële onderhande
lingen en heel het wereldje van ha l 
ve spionage en hele intrige dat zich 
ophoudt in het clair-obscur van de 
grote gebeurtenissen. 

De geschiedenis van de tweede we
reldoorlog, geschreven onder speciale 
inachtneming van de omvangrijke 
geheime diplomatie in die periode, 
ziet er vanzelfsprekend heel wat an 
ders — ingewikkelder en minder 
zwart-wit — uit dan de officiële post 
factum gefabriceerde geschiedenis. 

Jacques de Launay heeft in een 
boek — oorspronkelijk in het Frans — 
van ruim 130 bladzijden een poging 
ondernomen om een inventaris op te 
maken van heel de geheime diploma
tie in en rond de tweede wereldoorlog. 
Deze inventaris omvat zowel de ont
moeting Hitler-Leopold III te Berch-
tesgaden als het net van intriges in 
het niet-bezette Vichy, de pogingen 
van de asmogendheden en de gealli
eerden om bondgenoten te winnen. 

JH 

Paul van ' t Veer - « De Eerste We
reldoorlog » - A.P.-Kijkboek - n.v. De 
Arbeiderspers, Amsterdam; voor Bel
gië : Kosmos, Antwerpen (1964) -
Prijs gebonden 265 fr. 

Winterstemming aan de Schelde. 

RUSLAND ONDER DE TSAREN 
Kan men de wereldpolitiek van de 

Sovj et-Unie begrijpen zonder ver
trouwd te zijn met het klassieke con
cept van de Russische politiek onder 
de tsaren ? 

Hoe komt het, dat gedurende de 
tweede wereldoorlog Stalin het parool 
van de «grote vaderlandse oorlog» 
heeft uitgevonden en dat tezelfder
tijd het Sovjetregime teruggreep naar 
he t patriottisch heroïsme, belichaamd 
In bijvoorbeeld Ivan de Verschrikke
lijke die bijna tot voorloper van het 
Sovjetsisteem werd geproklameerd ? 
Is de breuk tussen het Rusland van 
voor en na 1917 wel zo definitief dat 
geen enkele konstante in de houding 
van dat land Is te bespeuren ? 

Het verlangen naar een beter be
grip van de Sovjetpolitiek heeft als 
vanzelf het verlangen naar betere 
voorlichting over het pre-kommunis-
tische Rusland doen groeien. 

In de reeks « Naar wijder horizon » 
— hier te lande verspreid door Hei
deland — is onder de titel « Rusland 
onder de tsaren» een boek versche
nen, dat een antwoord geeft op ho-
gervermelde en talloze andere vra
gen. Het overvloedig geïllustreerde 
werk is van de hand van H. Moscow 
en CE. Black; het verscheen in 1962 
in de V.S. 

Bij lezing ervan wordt men getrof
fen door de hardnekkige kontinuiteit 
van de Russische buitenlandse poli
tiek onder de tsaren en onder de 
sovjets. Ook de wijze, waarop het hui
dige Rusland gebiologeerd wordt door 
de snelle ontwikkeling van de Wes
terse landen en de sovjetreaktie 
daarop, is helemaal niet nieuw. En 
zelfs de metodes die men gemakke-
lijkheidshalve «Sovjetmetodes» is 
gaan noemen, hebben hun verre 
voorlopers in het oude Rusland : de 
meedogenloze en doeltreffende hard

handigheid bij de versterking van de 
eigen nationale positie en de bestrij
ding van de binnen- en buitenlandse 
vijand is stellig niet uitgevonden door 
Lenin of zijn opvolgers. 

De geschiedenis van het tsaristische 
Rusland blijft een onmisbare sleutel 
tot een beter begrip van de heden
daagse Sovjetunie. 

Al wie belangstelling heeft voor de 
buitenlandse politiek kunnen wij 
«Rusland onder de Tsaren» warm 
aanbevelen, niet in het minst mede 
om het voortreffelijke en overvloedi
ge illustratiemateriaal. 

de kontakten tussen het verzet in 
Duitsland en de geallieerden, de 
«wilde» vredespogingen van de pe
riode 1940-1941 en aan het einde van 
de oorlog, het touwtrekken om Italië, 
de reakties van Rusland op het nieuws 
dat de V.S. een atoombom hadden 
vervaardigd, enz. 

In de geheime diplomatie van die 
periode wandelen niet alleen de gro
ten dier dagen rond, maar ook tal 
van fascinerende buitenbeentjes zo
als een Bemadotte een Gamelin een 
Otto von Habsburg, een Windsor e.a. 

Het onderwerp van dit boek leende 
zich gemakkelijk tot anekdotische 
vertekening en « Zerstückelung » van 
het totaalbeeld. Jacques de Launay 
heeft zich de discipline van een streng 
historicus weten op te leggen; zijn 
«Geheime Diplomatie» is er niet 
minder een passionant boek om ge
worden dat. vlot leest als een boeiende 
thriller en dat — mits kritische raad
pleging — heel wat noodzakelijke 
korrekties aanbrengt bij het «offi
ciële» geschiedenisbeeld. Het ver
baast ons hoegenaamd niet, dat het 
werk reeds in een zestal talen ver
scheen. 

Moscow H. en CE. Black - € Rus
land onder de Tsaren » - Reeks « Naar 
wijder horizon» - W. Gaade, Den 
Haag; voor België : Heideland, Has
selt. - 152 blz., 153 illustraties - Ptijs 
gebonden 230 fr. 

Jacques de Launay - « Geheime di
plomatie 1939-45» - n.v. Brepols, 
Turnhout (1963) - 134 "bte, geïllus
treerd - Prijs gebonden 110 fr. 
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PERSSPIEGEL 

10 jaar Voiksunie. Meer geest
drift dan ooit in onze rangen, 
waarin mensen to^tred-n die een 
werlielijke verruiming betekenen 
da t is de atmosfeer bij de (zeld
zame) persklaiiken over ons 10-
jarig bestaan. De mer-ste biaden 
zwijgen angsüg voor de Vlaamse 
vloedgolf die aanzet. Broederlijk 
verstevigen CVP-ers en BSP-ers 
hun veroverde unitaire prof t^u s-
stellingen. Dat blijkt uit de co a l 
lies die overal in de gemeenten 
tot stand komen. 

Daarover berichten plaats lijke 
bladen ons meer. Hoe ver de af
wijking van hun zogezegde basis
beginselen kan gaan tonen de 
CVP-ers op vele plaatsen op b ' j -
zonder schrille wijze (zie kommen-
taar in het Vrije Waasland). 

ïl2<!ysL 
Na een rancuneuse opwel'ing 

vorige week kwam het terug op 
zijn stelling en naar ons feest. 

Daarvoor zorgde de Diogenes-
brief over Ir. Donckerwolcke van 
confrater Toon die blijkbaar een 
lange arm heeft in 't Pallieterke. 

« In een dag vertelde ik u aX 
dat de Volksunie de week voor 
h a a r jubileumbanket, in haar 
weekblad toch hulde heeft ge
bracht aan de pioniers van de na
oorlogse Vlaamse bewegmg en dat 
voorzitter Frans Van der Eist op 
he t teestmaal zelf diezelfde pio
niers op de hartelijkste wijze heeft 
gehuldigd. 

Dat dit alles zou gebeuren ver
n a m ik via een telefoontje van 
Toon Van Overstraeten, die mijn 
afkeurende echo had gelezen en 
die er aan toevoegde : al uw ar
gumenten zijn dus weggevallen ën 
bijgevolg komt gij beter toch maar 
naa r ons banket in plaats van te 
gaan vissen. Mijn vriend Toon 
kon mij overtuigen en zo heb ik 
dan toch maar mee aangezeten 
a a n de jubileum-dis en in die on-
geveei- 35 graden hi t te die er in de 
grote Harmonie-zaal te Antwerpen 
heerste. 

Aan speeches kregen we ander
maal des guten zraviel (niet min
der dan twaalf) maar de inhoud 
mocht er zijn (die van Pater Van 
de Walle was gewoon subliem) en 
de geest was goed. Er werd duch
tig de draak gestoken met eigen 
ruzies en ik geloof dat dit banket 
als resultaat wel iets meer heeft 
opgebracht dan een gezellig 
etentje. Voortdurend sprak uit al 
die redevoeringen de grote bekom
mernis naa r eendracht en ik ge
loof dat de unltaristische partijen 
er zullen aan zijn voor de moeite 
indien zij er op spekuleren dat de 
Vlaams nationale partij in ver
scheurde gelederen naar de mei-
verkiezingen zal trekken. » 

La Wallonië 
Verkocht wat hatelijkheidjes 

Over ons 10-jarig bestaan. In ver

band met het artikel van Staf De 
Lie « Hoe wordt de Volksunie ge
maakt » had het geen oog voor 
de erbarmelijke omstandigheden 
waarin deze redaktiedoodwroeters 
moeten werken. Het blad viel over 
het feit dat er Vlaamse uitw.jke-
lingen van na 1944 op ons blad 
geabonneerd zijn. 

Het maakte zich kwaad over 
het feit dat Staf het woord « ban
nelingen » gebruikt in d t verband. 

« Met andere woorden ziedaar 
een klein feitje dat bewijst eens 
te meer dat men kan federalist 
zijn aan de •een tn de andere kant 
van de taalgrens, maar dat elk 
van de twee gemeenschappen ook 
« sociale » problemen heeft die 
zeer eigen zijn of « eigenaardig » 

Inderdaad « La Wallonië » bij 
t l z"jn er mensen terdoodveroor-
deeld die in Vlianderen ook zou
den veracht zijn, maar bij ons 
heeft men mensen zwaar veroor
deeld louter om hun poUtieke op
vattingen, zonder enige maa t t nzij 
die van een niets ontziende haat . 
Namen? Wies Moens, kunstschil
der Servaes, Prof Daels enz. enz. 
Zie bewijs hieronder en schoen
maker blijf bij uw leest en bemoei 
u met « De grellige » mannen uit 
Wallonië. 

Standaard 
Drukte de amnestie-oproep van 

•het IJzerbedevaartkomitee af 
waarin nogmaals scherp de ver
oordeling van de represslepolit'ek 
werd aangeklaagd. 

Die politiek was inderdaad zo 
onzinnig dat men moet spreken 
over « kleine in^ivieken >' die ter-
doodveroordeeld werden. 

Ons blad herinnerde vorige 
week aan zo'n geval, dat van Gust 
Gijsen. 

« Hoe kan een volk, .̂ loa kun
nen zij die het bewind voeren, een 
overtuigende, vruchtbare aktie 
voeren voor de vrede onder de vol
keren, wanneer zij in eigen mid
den de haa t en de wraakgevoelens 
vrije teugel laten, en ze soms zelfs 
als wapen in de binnenlandse poli
tieke strijd aanwenden en uitbui
ten? 

De zo pas afgekondigde Belgi
sche wet tot verlenging van de 
verjaringstermijn voor bepaalde, 
twintig jaar geleden uitgesproken, 
doodstraffen, is hiervan een be
schamend voorbeeld, waartegen 
ieder rechtgeaard mens in verzet 
moet komen. 

Het is ons niet te doen om een 
goedkeuring van de kollaboratie, 
en nog minder om het bemante-
len van bepaalde wandaden waar
aan een kleine groep zich heeft 
schuldig gemaakt. 

Het Bedevaartkomitee rekent 
het zich echter tot plicht er nog
maals aan te herinneren dat de 
doodstraffen waarvan in bedoel
de wet spraak, bij verstek werden 
uitgesproken, zonder noemens
waardig onderzoek, in een atmos
feer van opgezweepte politieke 
driften, onverenigbaar met iedere 
behoorlijke rechtsbedeling. Werd 
dezer dagen in het parlement, 
zonder dat iemand er over ver
wonderd was of er aanstoot aan 
nam, niet gesproken van « kleine 
incivieken » op wie deze dood
straffen bij verstek werden toege
past? Dat volstaat - om aan de 
meeste van deze Vonnissen elke 
morele waarde te ontnemen. 

Deze 'oitzonderingsmaatregel is 
des te onaannemelijker daar voor 
de afschuwelijkste misdaden van 
gewoon recht, de gewone verja
ring na twintig jaar gehandhaaft 
blijft. » 

OE S C H E L D E 
Dit Vlaams-nationale n aandblad 

geeft een staaltje over de komedie 
waarmee Louis Kiebooms, de gro
te heilige van de CVP zijn coali
tie CVP-BSP tot stand bracht in 
Wilrijk. De Heilige Lodwi jk wil
de niet met de Volksunie meegaan 
omdat hij er een had ontdekt die 
(( niet naar de kerk gaat ». 
Schijnheilige Lodewijk. 

« Ook van demagogie heeft de 
« bezadigde » Kiebooms geen 
schrik. Volgens de « Heilige Lo
dewijk » moch de CVP niet sa
mengaan met de VU (om een aan
tal redenen, waarmede hij zelfs 
de minst snuggeren van zijn par
tijraadsleden niet zou kunnen lij
men hebben en waarover hij dan 
ook wijselijk zweeg) omdat de VU 
aan « zijn » plan voor de Bist en 
omgeving enkele wijzigingen wilde 
aanbrengen en vooral (en hier 
komt het venijn) omdat één van 
de vijf VU-gekozenen een individu 
is dat niet naar de kerk gaat, «wat 
op zichzelf toch al genoeg zegt!» 
Men kan nu toch aan een « hei
lige » niet vragen om samen met 

" een « zondaar » in he t schepen
college te zetelen? Of soms wel? 
Want is het inderdaad niet zo 
dat Lowie nu gaat « collaboreren» 
met zeven sektaire « goddelozen», 
die geen gelegenheid zullen laten 
voorbijgaan om waar mogelijk de 
gelovigen en de kerk te judassen? 

Is he t dan zo erg voor Lowie te 
werken met een VU-man, die even
als hij op kollege een christelijke 
opvoeding gekend heeft, maar die 
na zijn studententijd om levens
beschouwelijke redenen en uit eer
lijke overtuiging vrijzinnig werd?» 

Inderdaad in de Volksunie wer
ken gelovige en ongelovige Vla
mingen samen en dit in volle eer
bied voor eikaars overtu'ging. 

Dat zal de godsdienst meer voor
deel brengen dan het schijnheilig 
politiek misbruik dat de CVP er 
van maakt. Dat is godsdiensteks-
ploitatie. 

DE W E E K B O D E 

CVP-georienteerd weekblad van 
Roeselare, maa r konsekwent op 
Vlaanis-kristelijk gebied, kan niet 
aanvaarden dat in Roeselare 
waar de uitslag was 12 CVP. 7 
Volksunie en 6 Socialisten de 
CVP ze'fs niet wilde spreken met 
de Volksunie hoewel al onze geko
zenen er katoliek zijn. Het ACV 
en de Mutualisten wilden absoluut 
de BSP. 

Het blad beschrijft de bijeen
komst van de parti jraad van de 
CVP te Roeselare waar vooraf al 
alles was bedisseld. We halen het 
in deze periode aan als voorbeeld 

, hoe de brave CVP-Vlaming gerold 
wordt door die politieke bonzen. 
ACV-senator De Man had alles 
geregeld, de bonzen, boeren en 
middenstanders zwegen lijk ge
woonlijk. De strijd was al beslist 
achter de schermen. 

« De boeren ol.v. de heren Lon-
cke en Gheysen leken niet bepaald 
in een mededeelzame bui. En de 
kopstukken van het -NCMV. meer 
bepaald Meester De Grijse leek 
bijzonder rustig 

Dan zijn de tweede-rangsfiguren 
maar uit hun schelp gekomen. Zij 
die politiek niet gebonden zijn en 
met geen nationale verkiezingen 
op hun agendaboekje s taan Zij 
spraken de taal van de ideologie, 
bepleitten, niet zonder hartstocht, 
het kristelijke en het Vlaamse as-
pekt van de zaak. I n VAN en 
Volksunie zaten toch mensen met 
dezelfde levensopvatting, hetzelfde 
ideaal. 

Maar aan de gezichtei; van de 
luisteraars was het maar al te 
duidelijk te merken da t deze 
woorden niet met een' onbevangen 
oor bel'disterd werden en dat ze 
zouden s tranden op een houding 
die bij voorbaat al in kleine ko-
mitee's afgesproken was. Want dat 

is het lot van dergelijke bijeen
komsten. Vooraf is het bijzonder
ste al verteld, en wat hier opge
dist wordt zijn « vijgen na Pa
sen »! 

Alle voorstellen om met de 
Volksunie aan te pappen werden 
door de groep De Man verworpen, 
met als voornaamste argument 
« ZIJ hebben te lelijk gedaan. » 

U^iikmsLtd 
Onafhankelijk weekblad uit St. 

Niklaas beschrijft hoe het daar 
ging. 

De raad van de CVP bestaat er 
uit 30 leden; na een eerste stem
ming waren er zo veel om met de 
VU mee te gaan als met de BSP 
Drie van de 15 ACV-ers bleken 
niet voor de coalitie met de BSP 
gestemd te hebben toen kwSm de 
reaktie. 

« Tijdens deze afzonderlijke 
bijeenkomst der AGW-ers vielen 
harde woorden! Diegenen die te
gen de coalitie met de BSP had
den gestemd — men weet niet met 
zekerheid wie ze zijn — werden 
aan de kaak gesteld als « ontrou
wen ». Er werd gesmeekt en ge
dreigd. Tenslotte werd zelfs voor
gesteld dat men vooi-taan de stem
briefjes op een of andere manier 
aan elkaar zou tonen, ten einde 
zeker te zijn dat elkeen wel de
gelijk zijn « plicht » deed! 

Na deze hersenspoelling ver
voegden de ACW-ers de overige 
parti jraadslfden Er werd dan 
overgegaan tot een tweede stem
ming, die volgende uitslag gaf : 
VU 15 ja, 15 neen; PVV 8 ja, 22 
neen; BSP 16 ja, 13 neen, 1 ont
houding. 

De (zeer minieme) meerderheid 
ten voordele van een coalitie met 
de BSP (niettegenstaande de mer
kelijk hogere eisen) werd slechts 
bereikt door de ongehoord sterke 
morele druk op de Gildenhuis-
mensen en, naar wij uit welinge
lichte bron vernamen, door het 
« overlopen » van raadslid Cyriel 
Van Goethem, afgevaardigde van 
de boeren. Wat men al niet doet 
om Schepen te blijven! 

Vermelden wij nog dat de coa
litie met de BSP hartstochtelijk 
werd verdedigd door ACW-sekre-
taris Bert De Ctock. Als redenen 
werd o.m. naa r voor gebracht dat 
de huidige CVP-BSP regeringscoa
litie ook na de parlementaire ver
kiezingen zal aanblijven (tiens, 
tiens...) en dat., een stadsbestuur 
CVP-BSP... de christelijke belan
gen volledig vrijwaart (sic)! » 

Niet te verwonderen da t bij 
dergelijke politieke en beginselen-
ontaarding steeds talrijker men
sen zich afkeren van deze kleur-
partijen. 

De pers bracht het bericht dat 
Drs Maurits Coppieters bij alle 
Vlaamsgezinden gekend om zijn 
leidersrol in VVKS, VVB, Bond 
der Grote Gezinnen, Davidsfonds. 
Vlaams Verzet enz de stap gezet 
heeft. 

Het Vrije Waasland schrijft 
onder de titel « Drs Maurits Cop
pieters zal VU-Iijst aanvoeren te 
Sint Niklaas. 

« Het zou ons te ver leiden alle 
organisaties, verenigingen en ko-
mitees op te sommen waar drs. 
M. Ooppieters een leidende rol 
heeft waargenomen of nog waar
neemt. 

Hij verwierf alom in het 
Vlaamse land vermaardheid als 
een talentvol en veelzijdig spre
ker, die zowel over jeugdproble
men, gezinsproblemen, onderwijs
problemen als over de Vlaamse 
beweging en de Nederlandse en 
Burop'se integratie op talloze 
plaatsen met kennis van zaken 
liet woord voerde. 

Iedereen zal moeten toegeven 
dat de toetreding tot de Volksunie 

van een hoogstaand en onkreuk
baar man als drs. M. CJoppieters. 
wiens kristelijke en Vlaamse trouw 
door niemand kan in twijfel ge
trokken worden, een aanzienlijke 
prestige-winst en een onmisken-
bai'e verruiming betekent voor de 
Viaams-nationale par t i j . » 

VOLKSGAZ 

Ter overweging aan de bisschop
pen van België. De Volksgazet 
parti jorgaan van de BSP, grote 
bondgenoot van de CVP z-e he t 
geval Roeselare, Sint Niklaas, 
Wilrijk en de vele andere, publi
ceerde op 23 december een hoofd
artikel, blijkbaar als Kerstartikel, 
va«i Camille Huysmans getiteld 
<( de verwarring in het Vatikaan ». 
Het droop van anti-kerkelijke en 
godsdienstspot. 

Enkele staaltjes. 
« Rome is geen klooster meer! 
De deuren van ' Rome s t aan 

open — voor iedereen — en de 
illusie van geharnaste godsdien
sten behoort niet meer tot de he
dendaagse be-schaving. 

Tegenover de traditie — geschre
ven of niet geschreven — is men 
overal zeer sceptisch geworden. 

Wat voor betekenis heeft van
daag nog bv. de moeder van Je 
zus, met haar 7 kinderen? Was de 
Heilige Geest verantwoordelijk 
voor Jezus alleen — en niet voor 
de 6 andere? 

Welke rol speelt vandaag nog," 
de duivel, met zijn heksen? 

Ik heb Satan van nabij gekend. 
Ik heb over hem een studie on
dernomen, in mijn jonge jaren — 
en ik heb persoonlijk met hem 
kennis gemaakt. Ik heb op de 
Universiteit van Luik een thesis 
toegewijd aan Satan die mij is 
komen bedanken, voor de objektl-
viteit waarmee ik hem behandeld 
had. 

Satan is een estheet, die zorgt 
voor het -diterlijke. » 

Het is niet onze taak aan apo-
logetica te doen, dat moeten de 
CVP vrienden van Kamiel maa r 
doen. Dit oude seniele warhoofd 
Huysmans die zo graag de alwe-
ter ui thangt zou toch moeten we
ten dat als er in het Oosten en 
dus ook in de evangelieteksten 
sprake is van de « broeders » van 
Kristus, dat er dan bedoeld wordt 
de neven en niet dat zijn moeder 
verscheidene kinderen had. 

Er is een tijd geweest da t som
mige godsdiensthaters op basis 
van dit goedkoop tekstje Maria 
tot een publieke vrouw verklaar
den. Kamiel Huysmans schijnt die 
tesis over te nemen. Wanneer ver
oordelen hunne Exellenties het sa
mengaan met dergelijke « S a t a n s » 
zoals Kamiel zich graag noemt? 

Of is het unitarisme über Alles? 

Het Pennoen 
Zegt spottend in verband met 

de veroordeling van Links en La 
Gauche. <( Elke rose proletarier 
leze enkel de officiële partijbla
den als Vooruit en Volksgazet x. 
Dan wordt men een man uit een 
stuk, die de meiskens << hunne 
klaas geeft ». 

« We lezen enkel deze die op de 
aanbevolen lijst van de goede pers 
voorkomen, o.m de Vooruit, met 
inbegrip van de « brief van Pier-
ken ». Deze hield zich op de dag 
van de excomm-jnicatie bezig met 
een nieuwe ethiek en niet met 
politieke wartaal Er werd er een 
vrouw afgebeeld, die een meisje 
moest voorstellen.. In gezegende 
toestand, met de vermelding da t 
Ze « heuren klaas heeft gehad ». 
Dat bewijst ten minste dat nien 
breeddenkend is. Geen enkel kon-
gres zal daar aanstoot aan ne
men. » 

Walter Luyten. 

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

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

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

200 SPECIALISTEN, 
— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGA

LOZE SERVICE. 

WILRIJK, PRINS BOUDEWIJNLAAN, 323. TEL. 49.39.30 
ANTWERPEN, SCHUTTERSHOFSTRAAT, 19. TEl. 32.92.18 
GENT, ONDERBERGEN, 43. TEL. (09) 25.19.23 
GENK, MOLENSTRAAT, 39. TEL. (011)544.42 

RIJKSTE GRONDENKEUS VOOR EEN- | B O M 
GEZINSWONINGEN EN HALVE VIL- m I 
LA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK = Bouwtijdlngen 
EN HUN RANDGEMEENTEN 1 ""-"^ " ^ " " f ^ f ^ ! ° " ' ' ^ * \ 
VERKAVELINGEN TE: EDEGEM - | Algemeen Bouwbedn.f Kunnen ^ 
MORTSEL - DESTELBERGEN - KON- | ?efugg'!"uu^d^tV'rX"LVgrrs 1 
TICH - GENK - SCHOTEN e.a. I .^ ' : " ' ! :^ : !?^ \ 
GEEN SERIEBOUW I STEEDS ORIGI- 1 ^ „ _ 

= Naam : -__• —— ̂ — —— — ; 
NELE ONTWERPEN VOLGENS UW 1 
WENSEN, EISEN EN PERSOONLIJK- 1 *="" = " I 

HEID. i \ 

WIJ BOUWEN OOK OP UW 1 Handtekening: 
GROND! 
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A N T W E R P E N 

BORGEBHOUT 
Bij het begin van dit Nieuwe J a a r 

wenst het bestuur van de Volks
unie, afdeling Borgerhout, aan al 
zijn leden, abonnees en symi)ati-
zanten een gelukkig en voorspoe
dig Nieuwjaar. 
Opgelet! 

Vanaf januar i vindt onze maan
delijkse leden-vergadering steeds 
plaats op de tweede vrijdag van de 
maand. Dus vrijdag, 8 j anuar i 
1965, te 20 uur 30, vindt in ons 
lokaal « De Nieuwe Carnet », Car-
nots t raa t 60, Antwerpen, onze le
denvergadering plaats . 

Op deze vergadering zal Ward 
Hermans ons spreken over zijn 
werken. 

KONTICH 
Op zaterdag 9 januar i 1965 te 

20 uur wordt door onze afdeling 
he t jaarhjks ledenfeest gehouden 
in de zaal « Alcaaar », Mechelse-
Bteenweg 22 te Kontich. 

Het feest zal dit jaar vooral in 
i iet teken s taan van het tienjarig 
bestaan van de Volksunie en een 
huldiging ter gelegenheid van de 
vijftigste verjaardag van Volks
vertegenwoordiger Reimond Mat-
theyssens. Na een paar smakelijke 
worsten- of appelbroodjes zal door 
onze algemene voorzitter meester 
F. Van der Eist een gelegenheids
toespraak gehouden worden. De 
avond wordt besloten met een 
tombola en myziek met dans
gelegenheid. 

Daar deze avond gratis wordt 
aangeboden, dienen de belang
stellenden zich tijdig te laten in
schrijven. 

MERKSEM 
Ki-rstfeest der Vrouwenafdeling. 

De eerste prestatie naar buiten 
uit van onze vrouwenafdeling is 
tot een groot s'dkses uitgegroeid. 
i ,ang voor het vastgestelde uur 
vulden de kinderen de zaal. Ieder
een was vol verwachting voor het
geen zou gebeuren. Toen voor
zitster Maria Van Grinsven het 

m MEAS 

feest opende zaten al de kinderen 
a a n een netjes c^gesmukte feest-
dis en leder nog beschlkbatff 
plaatsje in de zaal was bezet met 
ojigetogen moeders en vaders, 
tan ten en nonkels. 

De kluchtige filmpjes, de knappe 
goochelaar en zeker en vast de 
voordrachten van onze eigen kin
deren : het was een flink in eU 
kaar gestoken programma voor de 
kinderen, m a a r waarvan de oude
ren evenzeer genoten hebben. 

Nadat de kindei-en overdadig 
werden getrakteerd op lekkere 
koeken met chocolademelk, kwam 
eindelijk het grote ogenblik : de 
uitdeling van de kerstpaketten. 
Iedereen die de inhoud van de 
pakken zag, vroeg zich toen af : 
hoe hebben onze vrouwen dat al
les bij elkaar gekregen? 

Een tombola met prachtige prij
zen was het laatste nummer op 
he t programma. 

Op he t einde dankte de par t i j -
sekretaris namens het bestuur van 
de afdeling de voorzitster en al 
haa r toegewijde medewerksters 
voor deze uitzonderlijk prachtige 
prestatie, waarvan de organisatie 
tot in de puntjes verzorgd was. 
Toen werd de Vlaamse LeetïW ge^ 
zongen. 

VERZEKERAAR 
Biedt zijn d iens ten aan voor 

— b r a n d 

— ongeval len 

— au to 

— arbe idsongeva l l en 

— burger l i jke aansprake l i jkhe id 

GROTE STEENWEG 165 BERCHEM 
Telefoon : 03/39.9106 

WILRIJK 
Hernieuwing lidmaatschapskaar-
ten. 

Onze propagandisten zijn reeds 
volop bezig met het hernieuwen 
der l idmaatschapskaarten. In dit 
verband her inner t het bestuur er
aan dat al de hoofdleden in 1965 
door de afdeling automatisch 
worden ingeschreven als abonee 
op « De Schelde ». Zij zullen dus 
iedere maand voortaan dit Vlaams 
nat ionaal maandblad voor 't Ant
werpse ontvangen. Hoofdleden die 
« desalniettemin » toch een abon
nement op <t De Schelde » willen 
betalen geven wij de stellige ver
zekering dat het daardoor voor de 
afdelingskas uitgespaarde geld zal 
gebruikt worden voor het ver
spreiden van proefnummers van 
dit blad. 
Goede wil of kwade Ifóttw.' 

In de « Gazet van Antwerpen » 
van 24 en 25 december 1964 
schrijft onze burgemeester L-
Kiebooms onder de hoofding 
« Vrede op aarde aan de mensen 
van goede wil » in verband met 
de wet-Vermeylen : « Is he t dan 
te veel gevraagd dat nien deze 
tijd van verzoening zou gebruiken 
om te tonen dat men werkelijk 
zijn wraakgevoelens kan afleggen 
en bereid is de ongeveer 900 lam-
pisten die ter dood werden veroor
deeld bij verstek en die, hadden 
zij verzet kunnen aantekenen, 
denkelijk niet meer dan vijf iaar 
hadden gekregen, te begenadi
gen? ». 

Indien wij nu niet goed wisten 
dat onze « Heilige Lodewijk » één 
van de hoofdverantwoordelijken is 
voor he t tot s tand komen van de 
lex-Degrelliana, dan zouden wij 
inderdaad geneigd zijn Kiebooms 
een mens van goede wil te noe
men. Nu echter kunnen wij hem 
niet anders noemen dan de kam
pioen van de kwade trouw en de 
schijnheiligheid. 

UIMBURG 

Propagandafonds Limburg. 
In de gemeente Lummen wer

den door ons plaatselijk bestuurs
lid Theo Rodiers, vergezeld door 
de kantonale voorzitter -U'ans 
Werckx, een reeks huisbezoeken 
gebracht. Dit bracht een mooie 
bijdrage op voor de prop^ganda-
brosjuur. 

Ziehier de laatste bijdragen : 

abonnementenslag en vroeg bi
zonder actief te ztjn tijdens de 
eerstkomende dagen. Nadien werd 
he t woord verleend aan de prov. 
voorzitter Drs. Degraeve die een 
pracht ig betoog hield over de ver
ruiming. Nadien volgde nog een 
langdurige bespreking. 

KINROOI 
De kantonnale afgevaardigde 

Piet Van Venckenray heeft samen 
met Hugo Telen geweldige bijval 
gehad in deze gemeente. Niet min
der dan 30 nieuwe abonnees wer
den ingeschreven. 

KESSENICH 
Ook hier werd bewezen dat de 

Vlaamse gedachte meer en meer 
ingang vindt bij onze mensen. 

Verscheidene abonnementen en 
s teunkaarten werden aan de m a n 
gebracht. 

OPHOVEN-GEISTINGEN 
Piet Van Venckenray, Hugo Te

len, J a n Moors en Karel Ver-
heyen van de kantonnale werk
groep hebben a a n beide kerken 
een suksesrijke kolportage gehou
den. De eerste aboimementen zijn 
intussen reeds gemaakt. 

Onbekend uit Lummen 
Onbekend uit Lummne 
Roza Cox Lummen 
Onbekend Lummen 
Ulburgs Marcel. Lummen 
Naamloos Lummen 
Naamloos Lummen 
V. Stevoort 
BUdrage afdeling Neer-
oeteren 
Vorig bedrag 

Nieaw totaal 

200 
100 
100 
20 

100 
500 

20 
100 

400 
61.178 

62.718 

ELEN 
A. Cuppens en B. Vandersteegen 

van h u n kan t deelden Volksunie-
bladen uit in deze gemeente. 

Volksunie werd te Denderleeuw 
met een maalt i jd gevierd. Ruim 40 
leden deden sücii te goed aan de 
lekkere schotels. Met een koffie
tafel en de uitreiking van snoep 
a a n de kleinjes, werd deze aan
gename zondagnamiddag • beslo
ten. 

MEETJESLAND 
Volksvertegenwoordiger dr. Leo 

Wouters zal op donderdag a.s., 7 
januar i 1965, zitdag houden ten 
huize van lic. Gaston Seghers, 
Koningin Astridplein 6, Eeklo 
van 10 tot 12 uur. 

ZELZATE 
Pater dr. Brauns spreekt op 

vrijdag 8 januar i 1965 te 20 uur 
in de zaal « Café De Rycke », 
Kerkstraat 49, te Zelzate over 
« De Sociale en Vlaamse bewe
ging bijbels belicht ». Toegang 
grat is ; iedereen van hai-te wel
kom! 

DENDERMONDE (ABR.) 
Uit gans he t arrondissement 

komt er goed nieuws binnen. 
Eerstdaags zullen drie nieuwe af
delingen opgericht zijn. Appels is 
reeds klaar gekomen; van ha r t e 
een proficiat voor deze prestatie. 
Lebbeke is virtueel in orde met 
he t ledental; naa r de sekretaris 
ons meedeelde moet he t zwaar 
werk er echter nog worden gele
verd. Waasmunster is waarschijn
lijk, op het ogenblik dat deze Uj-
nen verschijnen, reeds een vol
waardige afdeling. 

Nog een laatste kleine stoot en 
ook de afdeling Serskamp kan bo
ven de doopvont worden behou
den. 

Wat echter met de streek van 
Dendermonde, met Greanbergen, 
Kalken, Wieze-Etenderbelle? Uit 
Zele kwamen bemoedigende be
richten binnen. 

Een ding is zeker : met de uit
bouw van he t arrondissement 
s taan we binnenkort een flinlt 
stuk verder. 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMVIDE 

Werftocht. 

Zondag 10 januari werftocht te 
Koekelare. 

Verzamelen om 9 uur 30 op de 
Markt. 
Winterbal. 

Op zaterdag 3i januar i wordt 
door de Vlaamse Vriendenkring 
Diksmuide een Vlaams Winterbal 
ingeritótit in he t Vlaams Huis. 

Eerste dans ooi 20 uur 30. 
Orkest : The Robertino's. 
Deelname in de kosten 30 F. 
Kaar ten op voorhand te bek<v 

men : Vlaams Huis, IJzerlaan 83, 
Diksmuide. 

Prachtige tombola. 

KORTRIJK 

Kolportage. 
Het arrondissementsbestutir 

dankt langs deze weg onze kol-
porteurs-propagandlsten voor h u n 
knap werk van de laatste maan
den van 64. Wij rekenen op een 
grotere opkomst in 1965. Laat ons 
het nieuwe jaar stevig inzetten 
met de kolportage die plaats vindt 
te Wevelgem, op zondag 10 janua
r i a.s., en maak nieuwe abonne
menten. 

BREE 
Onder enonne belangstelling 

bad de teraardebestelllng plaats 
van de heer Leon Evers. 

Onder de aanwezigen bemerkten 
we H. Telen, de kantonnale afge
vaardigde, en vele andere Volks
unievrienden. 

Langs deze weg betuigen wij 
mevrouw en de jongens onze op
rechte deelneming. 

MAASEIK 
Voor de tweede maal kunnen 

we de afdeling Maaseik in de 
schijnwerper plaatsen voor de 
propaganda tijdens de maand de
cember. Immers weerom stuurden 
zij een tiental nieuwe abonnemen
ten binnen. De hele propaganda-
ploeg onder impuls van Piet van 
Venckenray en Hugo Telen levert 
uitstekend werk. 

Vorige zondag werkte de kan
tonnale werkgroep in twee ploe
gen. 

Een groep bedeelde propaganda
materiaal te Geistingen en Op-
hoven. Medewerkers waren : J . 
Moors, H. Telen, K. Verheyen en 
P. Van Venckenray. 

Cuppens en Vandersteegen deel
den Vü-propaganda ui t te Elen. 

DIENSTBETOON 
LIMBURG 

ZONHOVEN 
Dagelijks Welerstr 
Dhr Alf Jeurtssen. 

2. tel. 132 31. 

voormiddag Pastoor 
9, tet 453.01 Dl U 

HAMONI 

Dagelijks. 
Lemmensstr 
Sempels. 

HASSELT 

4de vrijdag der maand, 15 uur 
15 uur 45 Hotel Warson Stations
plein. Tel 011-236.64. Senatoi Die-
pendaele. 

MAASEIK 

Elke 
uur 
Dhr 

donderdag. 
Vleumerstr 
A Everts. 

19 
2& 

UUT 
Tei 

30 21 
612.26 

HASSELT 
De kaderdag in december ge

houden, kende een ruime opkomst 
van al de arrondissementele afge
vaardigden. Clem Colemont leidde 
de bespreking over de leden- en 

DILSEN 
In de loop van de afgelopen 

week werd hier rondgegaan door 
Cuppens en Begas om nieuwe kon
takten te zoeken. Een namiddag 
werk bracht zonder veel moeite 
zeven abonnementen en een aan
tal leden op Een regeUnatige wer
king zou hier nog heel wat aktie-
ve VU-simpatisanten aan het licht 
brengen. 

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

DENDERLEEUW 
Werftocht. 

Op zondag 10 januar i s tar t de 
arrondissementele kolportageploeg 
opnieuw met de wekelijkse propa-
gandatochten. 

We doen een beroep op alle pro
pagandisten om deel te nemen 
aan deze tochten. Nu we vlak 
voor de Parlementsverkiezingen 
staan, mogen we niet meer rus
ten. Wekelijks moeten we de baan 
op. Het is hard noodzakelijk wil
len We doorbreken. Vooral ons ei
gen kanton Geraardsbergen ver
dient een speciale aandacht . 

Offer eens een zondagvoormid
dag op om met de propagandisten 
mee te trekken. 

We vertrekken telkens rond 9 
uur. 

Ten laatste te 12 uur 30 zijn we 
terug. 

Voor het programma raadplege 
men de rubriek Aalst. 
Viering. 

Het tienjarig bestaan van de 

NEERPELl 

4de vrijdag der maand. 14 uur 15-
14 uur 45 Hote. Neuf. Stations
plein, tel 011-426 77. Senator Die-
pendaele 

NEBL-BIJ-AS 

Elke dag op afspraak. Statlonstr., 
tel. 570.63. Provlncleraadsl. J. De
graeve 

lOTEUWERKERKEN 

Op teL ol schrift afspraak. Prov. 
sekr V.D, Diestweg 452. t e l 
738.17. Ir Clem Colemont. 

OVERPBLl 

Op afspraak. 
Renê Evers. 

Dorpstraat 142 Dhr 

VOERSTREEK 
Laatste woensdag der maand. 16 
uur 18 uui « Hol De Voer », s 
Gravenvoeren. Ir Olem Colemont, 
drs. Joris Degraeve. 

WATERSCHEI 

Elke avond, behalve vrijdag, 19 
UUT 21 uur Ëm. Vandoren.aan 
47. tei 631.58 Dhr M. Adons. 
prov sekr. Dienstbetoort 

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

AALST 
Iste vrijaag dei maand '20 uur • 
20 uur 30. Herberg « De Vriend
schap a Kerksü 9. tel 053-26150. 
Senator Dienpendaeie 

BEVEREN-WAAS 
1ste zaterdag der maand 9 utir • 
11 uur Cafe « Royal » Ma'kt 5, 
te. 03-75.72.21 Dhr W Van Re-
moorter 

EREMBODEGEM-TERJ. 
1ste vnjdag der maand. 18 uur 30-
19 uur 8 De Blauwvoet ». Gee-

ERWETEGEM 
Elke dag Ten huize na tel af
spraak 09-70.05.25. Senator Diepea-
daeie. 

GENT 
ledere dag, op telefonische af
spraak, Krijgslaan 118. Tel 09-
22.39.42. Volksvert. L. Wouters 
1ste, 2de en 3de vrijdag des 
maand, vanaf 20 uur « Huis Roe
land ». Korte Krulsstr. 3, volks
vert. Dr U Wouters. 

GERAARDSBERGEN 
3de vrijdag der maand, 21 uur • 

•araepaadaid 
lojBuss XLOZi-iW laX «sasnas 
-saq a pacBjaao » t«lOH OÊ .mn IS 
daele. 

DENDERHOüTEM 
2de vrijdag der maand, 21 uur -
21 uur 30. Caslna Dorp. TeL 054-
337.58. Senator Diependaele. 

DENDERLEEUW 
2de vrijdag der maand, 19 uur • 
19 uur 30 Herberg « De Klok », 
tel. 053-666.53 Senator Diepen
daele. 

VOOR 2 0 F 
on tvang t U 5 ex. van « FLANDERN, D I E NIEDERLANDE, 
EUROPA », de jongste publ ika t ie van he t « Studie- & Doku-
men ta t i e cen t rum » van de VU / a r r . Aalst. Voorwoord van 
dr . R. van Leemput ten . 
U zul t er famil ieleden of vakan t ie -v r ienden in Dui ts land, 
Oostenr i jk of Zwi t se r l and aangenaam meé ve r ras sen . U kunt 
he t b ros juur t je ook op vakan t i e meenemen . In elk geval : 
U kun t op deze wijze he t u w e bi jdragen om in het bu i ten land 
be langs te l l ing en begr ip te w e k k e n voor de str i jd en de doel
s te l l ingen van de Vlaamse Beweging. 
Het bed rag te s t u r en aan , te s to r ten of over te schr i jven op 
pos t rek . n r . 9147.64 van Wil ly Cobbaut , Be l lae r t s t raa t 93, Lede. 
B i n n e n k o r t verschi jn t deze b ros ju re ook in a n d e r e ta len . J 
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BEWEGINGSLEVEN 
A N T W E R P E N 

ANTWERPSE POLDER 
Abonnnentenslag. 

Onze mannen bleven ook gedu
rende de kerstweek bedrijvig Na
da t verleden week reeds een tien
tal nieuwe leden werden ingeschre
ven, groeide dit aantal tijdens de 
voorbije dagen nog aan. Onder 
leiding van g^raneenteraadslid Staf 
De Lie werden verder een vijftal 
nieuwe abonnementen gemaakt. 
Proficiat ook aan onze vnend 
Gerard Van den Ven die een 
groot aandeel heert gehad in de 
Slag. 

BORGERHOUT 

Het bestuur van de afdeling no
digt alle leden uit op de maande
lijkse ledenvergadering, vanaf he
den op de tweede vrijdag van ie
dere maand, d'os op vrijdag 8 ja
nuar i 65 te 20 uur 30 m ons lo
kaal « Nieuwe Car not », Cainot-
Btraat 60 te Antwerpen Op deze 
vergadering spreekt ons Ward 
Hermans over zijn werken. Alle 
leden worden op deze eerste ver
gadering van het jaar verwacht. 

B R A B A N T 

HERENT 
VoOT een volle zaai hield Pater 

Brauns zijn uiteenzetting over de 
Vlaams-sociale strijd. 

Onze propagandisten maakten 
van deze vergadering dankbaar ge
bruik om uit de talrijke aanwezi
gen verscheiaene waardevolle, nieu
we medewerkers op te vissen en 
kontakten te leggen met personen 
uit andere gemeenten. 

LEUVEN 
Ondanks de nijpende koude wa

ren onze mannen op POst- Zoals 
steeds mochten we ons verheugen 
in een goede verko<:^. 

W E E K B L A D 
DE V O L K S U N I E 

L itBave van de 
v.z.w VOLKSUNIE 

REDAKTIE 
Mr Fr Van det Eist, 

Hi><)ftlredakteur. 
T van Overbtraelen, 

Hedak t i e sek re t ans . 
S De Lie, Mr ü e Coninck, 
Wim Jorissen. lic W 
Luyten. R Mattheyssens, 
W Cobbaut , M Babyion. 
E Slobse. dr L. Wouters , 
J Diericks. Leden. 
Alle briefwissel ing voor 
reÖRktie naa r : 
Rotatyp. Sylv Dupuisl. , 
110 Brus 7 - Tei 23.11.98 

Beheer 
Maurice Lemonnier l . 82 
Brussel I. - Tel . . 11.82.16. 
Alle klachten voor niet 
ontvangen van blad op dit 
adres 

J a a r a b o n n e m e n t . 220 F 
Halfjaarlijks : 130 F 
Driemaandel i jks • 70 F. 
Abonnement bui tenland : 

350 F . 
S teunabonneraen t : 500 F 

( m i n i m u m ) 
Losse n u m m e r s : 6 F 
Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t reken ing 
1476.97, Volksunie Brus. I 

Verantw uitg. Mr F . Van 
der Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel 12. 

De twee nieuwe leden van de 
ploeg heten zicti niet onbetuigd. 

KUMTICH 
Zoals m deze gemeente de Volks

unie-afdeling in al haar onderne
mingen steeds sukses kent zo was 
de vergadering van dinsdag een 
meevaller en viel Pater Brauns een 
donderend applaus te beurt bij t 
emde van de vergadering. 

GOOIK 
Op 9, 10 en 11 januari a s gro

te Jaarlijkse pensenkermis te 
Gooik. Nadere berichten volgen. 

UMBURG 

NEEROETEREN 
Winterprogramma. 

Als leden en sympathisanten ge
lieve u zeker volgende data van 
ons wmterprogramma in het oog 
te willen houden 

13 januari : algemene Volfcs-
unievergaderlng te Dilsen 

17 januari ; Vrlendenband-bal 
In c De Oeter » te Opoeteren. 

10 februari • algemene Volks-
unievergadering te Rotem 

In maar t volksvergadermg — 
spreker Frans Van der Eist. 

Dit programma zal regelmatig 
verschijnen met de nodige aan
vullingen. 

i-IMBURG 
Voor de Vlaaras-nationalisten 
nit de Maaskant. 
Op zaterdag 17 januari 196S 
zal Vriendenband een bal in
richten in zaal « De Oeter » 
te Opoeteren. WU vragen aan 
a de leden en sympatlsanten 
uit de Maaskant dat zi] deze 
avond zouden viijhouden 
Het wordt een gezellige 
Vlaamse avond 
Begin te 20 uur. Toegang 80 F . 

VOOR 

KENNISMAKING, 

Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en hjsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 11, Delnze; 
of naar 
Postbus, 381, Antwerpen; 
of naar 
Postbus, 149, Gent; 
of naar 
Postbus 231. Brussel 1. 
Hel groot, ernstig oor
spronkelijk Vlaams Hu-
wehjkswerk van vertrou
wen en welslagen voor 
De enige Beroepsinstel
ling voor huwelijksbe-
middeling van gans onze 
Nederlands sprekende 
taaistreek 

Dagelijks verschillende 
verlovingen. 
Stipte geheimhouding. 

i f 
D 

B E C O 
Levering van Gas- en stookolie 

vanaf 1000 1. over het ganse land ! 

Kwaliteit Dienst . Beco-prijs ! 

Paardenmarkt 20 Antwerpen 

Tel. (03) 32.04.77-32.02.10 

KIES BECO : GOED GEKOZEN ! 

OOST-VLAANDEREN 

LEBBEKE 

Vanaf heden zal de naam Leb-
beke regelmatig in deze rutoiek 
verschijsen. Inderdaad, de afde
ling Lebbeke werd officieel ge
sticht. 

Het voorzitterschap berust in 
handen van de heer Pieter Ver-
leyzen, Eikenveldbaan 17; het se
cretariaat bij Alfons Cooreman, 
Ziekenhulsveldbaan 20 

Door de deelname aan de ge-
meenteraadsverkiezmgen onder de 
naam « Volksbelangen » werd de 
rustige CVP-meerderheid in het 
gemeentebestuur geschokt en tot 
een enkele stem herleid 

In de persoon van de heer Jef 
De V.sser zal nu ook de Volksunie 
op het gemeentehuls haa r taak 
belioorlijk vervullen. 

Het « Vlaams Bal » dat op 21. 
1164 doorging, werd een buiten
gewoon succes waarover heel het 
arrondissement nog altijd kan na
praten. 

Er werden een 400-tal aanwezi
gen geschat en dat de stemming 
ui tmuntend was werd bewezen 
door het feit dat het bal met 2 
uren moest verlengd worden. 

Met de leden- en abonnemen-
tenwei-vmg werd een aanvang ge
nomen. 

Voor het ziekenfonds « Plan-
dria » werd hd Hugo Colson, Brus
selsesteenweg (lokaal « Interons » 
aangeduid en de uitslagen zijn 
reeds schitterend. 

Dat wij dit alles enkel als s ta r t 
beschouwen zal de toekomst be
slist uitwijzen Vele punten s taan 
reeds op het programma, o a so
ciaal dienstbetoon, vrouwenafde
ling, jeugd, enz. 

GEBOORTE 

In het gezm van ons VU-lid J a n 
Coenaerts-Peters van Everberg 
heeft de ooievaar een het broertje 
Gunther gekwacht. 

Hartelijk iM-oficiat aan ouders 
en Walter. 

ZAL 
HIJ BLIJVEN ZWANZEN? 

Wij ve rmoeden van nie t ! Een 
bl ik in de lege a fdehngskas van 
B e r l a a r zal vols taan om hem he t 
l achen te doen vergaan Onze 
m e d e w e r k e r W a l t e r Luyten , kop
m a n van de lijst Volksbelangen 
bij de verk iez ingen van 11 ok to 
ber , s t aa t voor z w a r e opgaven . 

Omwi l l e van a l ler le i onrege l 
ma t igheden vern ie t igde de Be
s tendige Depu ta t i e de ve rk ie 
zingen te Ber l aa r ( a r r . Mechelea , 
9000 i n w o n e r s ) . De ui ts lag w a s 
er 4 zetels voor de C.V.P., 4 voor 
een Kato l i eke lijst met l i be ra l e 
inslag, t w e e voor de Vlaams-
na t iona le lijst die 981 s t emmen 
of 15,6 t.h. behaa lde . Het scheel 
de ech te r s lech ts t w e e s t emmen 
of een zetel g ing n a a r de socia
l is ten. 

Het belooft een z w a r e verk ie 

zingsstr i jd te w o r d e n : de t r a 
d i t ione le pa r t i j en zijn volop 
bezig h i e r al les op a l les te zet
ten, zij be t r ekken het gehele a r 
rond i s semen t in de str i jd ! Hoe
wel e r bij de C.V.P. p l a n n e n 
bes tonden aan te pappen met de 
socia l is ten, prevel t zij nu over 
« de schone ziel van het k ind », 
alle ba t ter i jen w o r d e n bovenge
haa ld . En W a l t e r Luy ten zit 
daa r met een lege kas ! Of nage
noeg leeg, w a n t d a n k zij een 
ee r s te o p r o e p k w a m e r al wat 
muni t i e b innen . 

Vlamingen uit a n d e r e s t r eken , 
he lp t de afdel ing Be r l aa r in de 
s tr i jd die zij o p n i e u w moet voe
ren . E lke f inancië le b i jdrage is 
we lkom op PR 696861 van W a l t e r 
Luy ten , Legre l l es t raa t 32 Ber
l a a r . Ve rme lden op s t rookje : 
« Kiesfonds ». 

zoekertjes DEZE WEEK OP UW SCHERM 
Deftige kindermeid gevraagd 

voor toezicht op twee kinderen. 
Kost en inwoon, goed loon Tele
foon, Brussel 57 38.06 

OOK. VOOR U EEN 
LEEUW ENSCHILD 

ZONDAG 
1100 • H Mi3 — 15 00 • De Plint-
stones (62e afl ) — 15 25 : Drie-
koningenspel van Werchter — 
15 55 : Ontdekkingstochten 12e 
afl . Terug naar het steentijdperk 
— 16 20 : Sneeuwpret • tekenfilm 
— 16 30 . De avonturen van Kuifje 
De zwarte rotsen (12e en laatste 
afl ) — 16 35 : Eva m Europa, een 
documentaire film van Arno 
Schmuckler — 18 30 : Sportuitsla
gen — 18 35 : Klein, klein kleuter
tje — 18 55 . Disneyland — 19 45 : 
De baldadige zeilmaker, verfilmd 
verhaal — 19 55 . Weerbericht en 
mededelingen — 20 00 : TV-nleuws 
— 20 15 : Sportweekend — 20 45 : 
Bandietenstreken . een operette in 
drie bedrijven van Pranz von 
suppé — 23 00 TV-nieuws 

MAANDAG 
19 00 : Zandruannetje — 19 05 : 
Internationaal jeugamagazme — 
ie 20 : Tienerklanken — 19 55 
De Weerman — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 30 : Panggilan • spel In drie 
episoden van Heuis Keuls — (pro
gramma van de NTS/KRO) — 
2215 . De « Netsuke », Japanse 
miniatuursculpturen — 22 40 : TV-
nleuws 

DINSDAG 

Dit p r a c h t i g leeuwenschi ld 
w o r d t u thuisbes te ld door onze 
diens ten indien o 325 F s to r t op 
pos t reken ing 1476.97 van de V.U. 
te Brussel . Sek re t a r i aa t : M. Le-
m o n n i e r l a a n 82 
U kon t ook betalen als volgt : 
bij af lever ing 125 F -{- 2 m a a n 
deli jkse s tor t ingen van elk 100 F . 
Afmetingen : 40 X 30 cm. ver 
vaardigd ui t d u u r z a m e grondstof 
(Cera f ix ) . 
Belegd met b ladgoud I 

19 00 : Zandmannetje — 19 05 : 
Tijd voor U — 19 30 De Plmt-
stones 63ste afl : Pred, de foto-
reportar — 19 55 • Hier spreekt men 
Nederlands — 19 59 : Weerbericht 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Bonanza — 21 15 • Panorama — 
22 00 : Gastprogramma. De socia
listische gedachte en actie — 22 30 : 
TV-nieuws 

WOENSDAG 
17 00 : Televisum — 18 00 : Jeugd-
televlsle met Bob Davidse — 19 00 : 
Zandmannetie — 19 05 : Het gou
den afgodsbeeld • Vreemde lotsbe-
stemmmg (13e en laatste afl ) — 
19 30 : Te voet door Vlaanderen : 
leper-Menen — 19 55 De Weerman 

'— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 • 
Eve Boswell Een showprogramma 
met deze 'Engels-Zuidafrikaans-Hon-
gaarse zangeres — 21 00 • Ten huize 
van Johan de Meester, acteur en 
regisseur — 21 50 : Sonate In D op 
102 nr 2 voor cello en piano van 

Beethoven, uitgevoerd door Mstia-
lav Rostropovitsj en Sviatoslav 
Richter — 2215 Zoeklicht — 
22 85 . TV-nleuws 

DONDERDAG 
19 00 . Zandmannetje — 19 05 • De 
gordel van slangeleder De tocht 
naar de tempel (6de afl ) — 19 20 : 
Arena — 19 55 . Hier spreekt men 
Nederlands — 19 59 . Weerbericht 
— 20 00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Dorus' beeldroman In dit vrolijke 
televisiebeeldverhaal, opgenomen m 
Limburg, zal de Weled heer Dorus 
de moeilijkheden oplossen m de 
zaak van « De klok van Simpel
dorp » — 2120 • Premiere-Maga
zine — 22 10 : Penelope — 22 40 : 
TV-nieuws. , 

VRIJDAG 
19 00 • Zandmannetje — 19 05 : 
Tienerklanken De mooiste tijd, 
film van Nico Crama — 19 35 . Ons 
Dorado Optreden van dit jeugden-
semble met Orff-instrumentariuru 
•— 19 55 : De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Speelfilm : 
Het paradijs van de kaptiem ko
medie van Anthony Kimmlns met 
Alec Gumess, Cecilia Johnson en 
Yvonne de Carlo — 21 50 : TV-
nleuws — 22 00 : De bezettmg . Do 
Jodenvervolging, negende alfleve-
ring in de sene documentaires over 
Nederland in de tweede wereldoor
log 

ZATERDAG 
10 00 : Jonger dan U denkt I : de 
uitzending voor bejaarden — 10 30: 
Volksuniversiteit — 1155 : Skien. 
Rechtstreekse reportage van de af
daling In de skiwedstrijd voor 
heren, gehouden op de Lauberhom 
te Wengen — 17 15 : Tienerklanken 
— 17 45 : Schooltelevisie — 18 56 : 
Zandmannetje — 19 00 : Behgieus 
programma Luceat • rooms-katho-
lleke uitzending — 19 30 . De grote 
oorlog : Britse veldtocht te Gallis 
poll — 19 55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19 59 . Weerbericht 
— 20 00 : TV-meuws — 20 25 : 
Cup Wedstrijd onder de suppor-
tersclubs om de tv-beker — 21 35 : 
EcüP — 22 05 • Buspens : De dolfc, 
politiefilm. (11de afl). — 23 00 : 
TV-nieuws — 23 10 : Biljarten. 
Rechtstreekse reportage van het 
Belgisch kampioenschap drieband, 
gehouden te Grobbendonk 
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A N T W E R P E N 

BORNEM 

Verleden 2aterdag 26 december 
r icht te de afdeling Bornem een ge
leid bezoek in a a n de werken te 
Berendrecht, waarna 's avonds in 
de KVO te Antwei-pen de gekende 
operette « Dichter en Boer » werd 
bijgewoond. 

Het werd een bijzonder geslaag
de tocht en er werd ook een be-
ï»ek gebracht a a n het VXJ-lokaal 
te Berendrecht. 

LIER 

Het Kerstfeest van de afdeling 
kende weer een grcot sukses. 

Talrijke kinderen en hun ouders 
vulden de zaal van het lokaal « De 
Hoorn ». Nadat het poppenspel 
Koekoek de kinderen in grote 
spanning had gehouden, begon de 
hoofdschotel van het feest. 

Wim Jorissen m hoogst eigen 
persoon speelde Kers tman bij de 
uitdeling van de talrijke prachtige 
prijzen. Wij danken langs deze 
weg de talrijke weldoeners en han
delaars die door hun geschenken 
dJt feest hebben helpen mogelijk 
maken. 

B R A B A N T 

KüMTICH 

Houdt de avond van zaterdag 
16 januar i 1965 vri j! 

Zoals ieder jaar verwachten w.j 
een massa vrienden op ons Volks
uniebal in de zaal Vandepmt. 
Dorpsplein, Kumlich (Grote par
king op het plein). 

Iedereen wordt hartelijk uitge
nodigd. 

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

AALST 

Kolportage-ploeg. 
Een nieuw jaar en een nieuw 

begin. 

Op 23 december kwam de ploeg 
samen in « De Vriendschap ». De 
talrijke opkomst van de oude ge
trouwen van het « peloton des 
doods » bewees da t de malaise 
van de laatste weken niet te wij
ten waa aan de mannen zelf maar 
vooral aan een samenloop van 
omstandigheden. Een en ander 
werd in kannen en kruiken (en 
glazen) gegoten : 

Onder leiding van het viermans
schap : Frans, Raoul, J a n en 
Adriaan wordt op zondag 10 ja
nuar i opnieuw gestart. 

Er werd onderzocht hoe in het 
vervolg « in he t water vallende » 
kolportages te vermijden zijn. 

Planning, vervoer, m krowag?n 
enz. werden g.ondig be.sproken. 

Taken werden verdeeld. Het 
viermansscliap, dat om zijn ver
diensten het vertrouwen geniet 
van de gan-e ploeg, zal regelmatig 
samenkomen. 

Van nu lot de verkiezingen 
wordt het een ononderbroken in
spanning. 

Of Theo ons nog weinig of veel 
tijd laat, hij kan er van oP aan 
da t het « peloton des doods » zijn 
schaduw over alle steden en ge
meenten van ons arrondissement 
tijdig zal uitgespreid hebben om 
he t verdict over hem en zijn me-
debeklaagden nog wat te verzwa
ren. 

.Was er een tijd dat we « met de 
moed der wanhoop » de baan op-
gingeiO, thans is he t met de glim-
lacib. 

Was er een tijd dat de ploeg 
niet sterker was dan een handbal-
ploeg, dan stellen we nu twee en, 
als het moet meerdere elftallen in 
lijn. 

Wij danken de pioniers, Hubert 
vooral, Joris en zijn ploeg, de ge
broeders (namen zijn overbodig), 
de Karels en allen die ooit hun 
Steentje bijgedragen hebben. 

Aan allen die er ooit bij waren, 
Aan allen die er nog bij zijn. 
Aan allen die er bijgekomen 

zijn nadien, 
en a a n allen die er nog zullen bij
komen, het beste voor 1965 

En tot een van dees zondagen! 

LETJPEGEM 
Onze Vlaamse vriender worden 

vriendelijk uitgenodigd tijdig m 
te schrijven voor de « Afspraak 
der Vlamingen », op 31 december 
e.k. (oudejaarsavond) in gasthof 
« Pallieter ». 

Een uitgelezen gerecht wordt op
gediend tegen 165 F per persoon 
(dranken niet inbegrepen). 

Begin van het Vlaams-familiaal 
avondmaal te 20 uur 

Een stemming oudjaarsavond-
feest is verzekerd! 

Gelieve over te schrijven of te 
storten op PR 4734.14 van Wüfried 
Lyck Leupegem voor 25 december. 

WEST-VLA A N D E R E N 

ROESELARE 
Werkvergadering 

Maandagavond laatst kwam dé 
adviesraad m vergadering bijeen. 

Daar de funktle van gemeente
raadslid onverenigbaar Is met de-
Ze van afdelingsvoorzitter, werd 
deze zaak voca: ogen genomen. 

Besloten werd om de huidige 
voorzitter Gerard Demeester, ten 
titel van -overgangsmaatregel, in 
zijn funktie te behouden tot n a 
de aans taande parlementsverkie
zingen. 

De abonnementenslag werd uit-
gestiw)eld en de adressenlijst ver

deeld onder de aanwezigen Tegen 
volgende vergadering dient ieder 
adres bezocht en de resultaten 
bmnengebracht. 

Er werd mededeling gedaan 
van he t verslag van het politiek 
komitee. Een informatieblad «K n t 
ge Roeselare» zal na nieuwjaar 
regelmat.g worden uitgegeven, ten
einde de bevolkmg m te lichten 
over de werking van het gemeen
tebestuur. Roger Slosse wer<j a s 
verantwoordelijke van het blad 
aangesteld. 

De bronzen gedenkplaat naa r 
aanleidmg van «10 Jaa r Volksunie» 
zal in de streek worden aangebo
den tegen 100 fr, teneinde he t 
hoofd te kunnen bieden aan de 
onkosten van de kieskampagne. 

Een oproep werd gedaan om het 
ledental van het Algemeen Vlaams 
Vakverbond op te drjven. Ieder
een maakt propaganda Belang
stellende wenden zich tot Michel 
Deceunlnck, Rumbekesteenweg 86 
te Roeselare. 

Deze IS ook aangesteld als bibll-
otheekhouder van de reeds be
s taande uitleenbibliotheek. 

Er werd een algemene oproep 
gedaan tot de leden, om de biblio
theek aan te vullen en er dank
baar gebruik van te maken. Alzo 
zullen er dan regelmatig nieuwe 
boeken* kunnen aangeschaft wor
den. 

ROESELARE-TIELT 
Om aan de zware uitgaven voor 

propaganda het hoofd te bieden 
en de kas op peU te houden, werd 
het aan ta l feesten van onze 
Vlaamse Vriendenkringen uitge
breid Men neme nota van de vol
gende da ta : 

6 februan : te Roeselare tn de 
zalen « De Beurs « avondfeest van 
de Vlaamse Kring « De Mandel » 
ter gelegenheid van he; nieuwe 
gemeenteraadsjaar Orkest : de 
« Lucky Stars ». Torgang 50 F 
Tombola, gezelschapsdansen. Kaar
ten bij de propagandisten van de 
afdeling Roeselare-Beveren 

27 feb uarl • te Izegem. Avond
feest Kring Izegem - Ingelmun-
ster Orkest : de « Lucky Stars ». 

20 maar t : te Meulebeke Half-
vastenfeest van de Vlaamse Kring 
Meulebeke. In de zaal Relais Het 
befaamde dansorkest Pol Rutget 
speelt ten dans 

' i 1 i^ : ' i n -T--—UJJ^ 

Het moderne zilveren sie
raad uit e i gf e n streelt 

JUWELEN SYMFOROSA 
ontwerpen Luk Speybrouck 

te verkrijgen in 
de moderne kunsthandel 
Elke kreatie 
is zuiver handwerk. 

Pels? 
Een bontjasje ? 

Een bontmantel ? 

wendt U vol vertrouwen 

tot het huis 

W GLAÏKINS-HEVEN 
O u d e r g e m s e l a a n 328 
E t t e r b e e k . B r u s s e l 
T e l e f o o n : 48 37.01 

Al le i n l i c h t i n g o p v e r z o e k 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 

met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSÜRTMATHASSEN 
(Brevet - 529768) 
met 
Gebreve tee rde ka rkassen 
(Brevet - 512767) 

T E Z E L E (O. VL.) 
G E W A T T E E R D E BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
Tel. (052) 44641 en 44642. 

Ind ien (J geen verkoper 
in u w omtrek ken t s tuur 
ons een kaar t je en we 
zenden U he t ad res van 
de d ich t s bijgelegen ver
k o p e r S ta r Zele. 

D O R T M U N D E R 
T h i e r b r a u h o f I 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Oppe r Beieren o r k e s t 
S temming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds bes te keuken , 
n ie t d u u r . 
Vanaf 's morgens 
tot 's n a c h ' s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inger ich t voor 
g roepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
au tobussen en au to ' s . 
Alles p r i m a verzorgd 
en goedkoop . 

D O R T M U N D E R 
Th ie rb rauho f II 
Groenp laa t s 33 te A n t w e r p e n 

p r i m a koud buffet. 
Open dag en nach t . 
Zalen voor vergader ingen , 
enz. 
Van nu af Staf W o u t e r s 
aan de t a p k r a a n . 

D O R T - B I E R K E L D E R 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoons te b ie rke lder 
van het land. 

Niet vergeten da t men in 
de d r i e lokalen de echte 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r ink t met de 2 Hert jes . 

DORT T H I E R B R A U H O F I I I 
l angs au tosne lweg A n t w e r -
pen-Aken, Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest . (1000 pi.) 
Ruime pa rkeerge legenhe id 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Geniet van ae lekkere 
koffie < De Olifant» 
in het Vlaams Huis 

« PETER BEN J I T n 
Frankrijklei 8 Antwerpen : 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huls 

« 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 
ültb Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

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

Bandopnemers. 
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr 23, Ant. 

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS Deurne Z. 
Van Havrelei 70 I 356317 
Agent De Coene Kortrljfc 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Dellflex - Taplflex 
enz Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str 18 Deurne T 36.13 12 

Voor OW modern Interieur 
EURO-DOMI 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- veranderlngs-
herstelUngswerken 
SEGERS Adnaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel (03)37.43.81 

B O E K E N T I J D S C H R . 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
E<én adres 

Boek.- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

H O T E L - RESTAURANT 

Bezoek het Payottenland 
goede spijzen vindt U In 

afspannmg 
(I DE KROON » 

OX.V.-Lombeek (054)32381 

n Vlaams Huis » Knokke 
Kamers vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen 
Elisabethl. 105 T 632 70 

Vlaams Hols Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension 30 kamers 

UURWERKEN 

Zwitserse uurwerken 
bl} meester onrwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr 11 Oudergem 
T. 72.45 43 terminus tr 35 
10 % korting leden V.U. 

antverpia meubelen 



16 DE VOLKSUNIE 

O P de drempel van een 
nieuw jaar dat uiterst belangrijk zal 
aijn voor de ontwikkeling van onze 
©ntvoogdingsstrijd is het mijn plicht 
al diegenen te bedanken die tijdens 
liet voorbije jaar hun vertrouwen aan 
(de Volksunie geschonken hebben, die 
liun steun of hun aktieve medewer
king verleend hebben en daardoor 
bijgedragen tot de vooruitgang van 
onze partij. 

«la conspiration du silence » toe te 
passen. 

Eens te meer moet de Vlaamse 
openbare opinie in slaap gewiegd 
worden, opdat bij verrassing een 
nieuwe slag zou kunnen toegebracht 
worden. 

De Vlaamse C.V.P.-ers die formeel 
geweigerd hadden nog deel te nemen 
aan de onderhandelingen over de 
grondwetsherziening zolang de zetel-
aanpsissing niet zou gestemd zijn, 

van de wet van 2 augustus 1963 goed 
te keuren waardoor de Fransspreken-
den 50 % van al de hogere betrekkin
gen, van de graad van directeur af, 
toegewezen krijgen in alle centrale 
diensten van de Staat en van de in
stellingen die van de Staat afhangen. 
Manifeste benadeling van de Vlaam
se « Belgen » en bevoordeling van de 
Waalse of Franssprekende « Belgen » ! 

Bepaalt artikel 49 van de grondwet 
niet dat de kieswet het aantal afge-

DE DREMPEL VAN 

Zo pas hebben wij het tienjarig be
staan van de Volksunie gevierd en 
wij mochten ons terecht verheugen : 
met de grootste voldoening konden 
wij onder de aanwezigen nieuwe fi
guren begroeten die de Volksunie ko
men verruimen en versterken. Hun 
toetreding is voor ons waardevol en 
een grote morele steun. Ter gelegen
heid van de gemeenteverkiezingen 
trad Mr. Hugo Schiltz definitief toe 
tot de Volksunie en naast hem vele 
anderen overal in het Vlaamse land. 
Thans maakte de heer Maurits Cop-
pieters zijn beslissing bekend met de 
Volksunie te zullen opkomen bij de 
a.s. verkiezingen. 

Onnodig hier de figuur van Mau
rits Coppieters te belichten ! Hij is in 
de naoorlogse periode steeds meer op 
het voorplan getreden als een van de 
nieuwe Vlaamse voormannen en hij 
heeft een zeer groot gezag verworven. 
Zijn beslissing zal ongetwijfeld voor 
velen in Vlaanderen richtinggevend 
zijn en een voorbeeld van verreikende 
draagwijdte. Wij zijn hem dankbaar 
voor de reële moed waarvan hij blijk 
geeft en waarmee hij zijn verant
woordelijkheid opneemt. 

D E jaarwisseling staat in 
het teken van het komplot van het 
stilzwijgen rond de grondwetsherzie
ning. Voor de tweede maal werd de 
Vlaamse pers bereid gevonden de di
rectieven van de regering en de par
tijleidingen gedwee op te volgen en 

hebben eens te meer hun woorden 
geslikt en zijn weer de Vlaamse be
langen aan het verdedigen. Zoals des
tijds op Hertoginnedal. 

H ET is wel overbodig nog
maals te herhalen, dat het essentiële 
bij deze grondwetsherziening is de 
waarborgen aan de Walen, waardoor 
de Vlaamse meerderheid voor goed 
machteloos moet gemaakt worden. 
Om deze bittere pil te vergulden zoe
ken de Vlaamse C.VP.-ers thans en
kele toegevingen te bekomen die hen 
moeten toelaten de Vlaamse openba
re opinie zand in de ogen te strooien. 

Zij willen in de grondwet doen op
nemen dat het Nederlands de offici
ële taal is in het Vlaamse landgedeel-
te en het Frans in het Waalse lands
gedeelte. En dan ? Wat zal dit ver
anderen aan de bestaande toestanden 
en wantoestanden ? 

W AT hebben wij aan grond
wettelijke bepalingen ? Moeten wij er 
misschien aan herinneren dat artikel 
6 van de grondwet de gelijkheid van 
alle Belgen waarborgt, maar dat deze 
grondwettelijke waarborg zelfs de 
Vlaamse volksvertegenwoordigers en 
senatoren van de drie traditionele 
partijen niet belet heeft artikel 32 

vaardigden bepaalt «naar de bevol
king » ? En toch wachten de Vlamin
gen sedert meer dan tien jaar op de 
naleving van de grondwet en de ze
telaanpassing. Meer dan 500.000 in
woners van het Vlaamse land zijn 
niet geldig vertegenwoordigd in het 
parlement. 

H OE dikwijls hebben wij 
niet moeten vaststellen dat de grond
wettelijke voorschriften met de voe
ten getreden worden wanneer het er 
om gaat de Vlamingen een hak te 
zetten. Wat zal er veranderen wan
neer in de grondwet geschreven staat 
dat het Nederlands de officiële taal 
is in het Vlaamse landsgedeelte ? 

Veel belangrijker is de nuchtere 
vaststelling dat de nieuwe taalwet 
van 2 augustus 1963 op dit ogenblik 
nog steeds niet toegepast of nage
leefd wordt, maar schaamteloos over
treden door iedereen, zonder dat er 
iets gedaan wordt om ze te doen na
leven I. 

M EN wil naar het schijnt 
ook de taalgrens m de grondwet op
nemen. Zal daardoor de verfransing 
van gans de Brusselse agglomeratie 
en van de Vlaamse randgemeenten 
ophouden ? Men zou mateloos naief 
moeten zijn om dit te geloven. 

De beveiliging van het Vlaamse ter
ritorium tegen het opdringende Fran
se taalimperialisme, de beveiliging 
van de Vlaamse kinderen te Brussel 
tegen stelselmatige denationalisatie, 
de versterking van de Vlaamse aan
wezigheid te Brussel, zijn niet te ver
wezenlijken door het opnemen van 
enkele bepalingen in de grondwet, 
zelfs niet door taalwetten. 

Slechts in de mate waarin door een 
grondwetsherziening de politieke 
struktuur zelf van deze Staat zou ge
wijzigd worden kan hiervan iets ver
wacht worden. Hiervan is echter geen 
sprake. 

D E Vlaamse doelstellingen 
zullen slechts bereikt worden door de 
versterking van de Vlaamse politieke 
macht, het Vlaamse prestige. Ook te 
Brussel zal men slechts respect kr i j 
gen voor de Vlamingen wanneer de 
Vlamingen respect afdwingen, wan
neer zij hun macht bewijzen door ze 
te gebruiken. Niet door er afstand 
van te doen ! 

Het is steeds de verderfelijke ge
woonte geweest in de Vlaamse Be
weging dat de vlaamsgezinden in de 
traditionele partijen, om hun eigen 
onmacht en zwakheid te kamoufleren, 

door THx.'p.^UunU^St^ 

een volkomen artificieel en onverant
woord optimisme gepredikt hebben 
vooral wat Brussel betreft. Terwijl zi] 
hun optimisme verkondigden schreed 
de verfransing zienderogen verder : 
zo gaat het ook nu nog. 

I N enkele decennia zijn de 
door en door Vlaamse gemeenten van 
de Brusselse agglomeratie grondig 
verfranst, zonder dat de vlaamsgezin
den m de traditionele partijen deze 
ontwikkeling zelfs maar hebben kun
nen vertragen. Thans zet hetzelfde 
verschijnsel zich voort in talrijke 
Vlaamse randgemeenten. Maar men 
predikt het optimisme en men zal een 
bepaling opnemen in de grondwet! 
Struisvogelpolitiek van machtelozen. 

Op de drempel van het nieuwe jaar 
kunnen wij slechts wensen dat de poli
tieke bewustwording in Vlaanderen 
met reuzenschreden zou vooruitgaan, 
opdat de Vlaamse politieke macht zou 
groeien, buiten de unitaire partijen, 
in en door de Volksunie. Het nieuwe 
jaar moge een jaar worden van 
Vlaamse zege ! 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfeictie voor 
zalen - reldamewagens • kerken • huis
kamers enz... 

Wendt l) in vertrouwen tot : 

Lange Leemstraat, 7 a 
ANTWERPEN Tel. : 33.04.95 

Radio - T.V. • draagbare radiotoestellen 
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 
Op vertoon van deze aankondiging geniel 

V speciale voorwaarden 

(ET GEVAAR BELOERT U TE ALLEN KANTE I U MOET VERZEKERD ZIJN I 

VOOR UW LEVEN, 

• UW AUTO 

UW HUIS, 

UW MEUBELEN 

ladpleeg ons, ü zult er baat bij vinden. 

iJaarom slechts één adres : 

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL, VOORBRAECK & CO. P.V.B.A. 
Jan Van Rijswijcklaan 62, Antwerpen Telefoon 03/37.54.38 . PCR 163.620 
Beheer : Van der Paal - Voorbraeck — Direktie : Lic. Rik De Vos. 
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