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VERWAARLOOSD WEST-VLAANDEREN MET 

NATTE VOETEN IN HET NIEUWE JAAR... 

Deze week : Bedenkingen bij de cijfers van de begro
ting 1965 (blz. 3) • Open Brief over de waarde van 
een been (bz. 4) - Het sociaal konflikt in de Antwerpse 
haven (blz. 5) - Het onderwijs van de tweede taal 
(blz. 6) » Heeft de mens een thuis nodig ? (blz, 6) -
Internationaal jaaroverzicht 1964 (blz. 7) - De laatste 
veteraan van de Boerenoorlog in ons land is een Vla
ming (blz. 8) > Hoe het groeide te Ghlin-Baudour 
(blz, 10) - De kanker der politieke benoemingen (blz. 
10) - Buitenlands boekennieuws (blz. 11 ) . 

Zoals ieder jaar moeten alle arrondissements- en afdelingsbesturen in de eerste dagen van 

januari de nodige schikkingen treffen, opdat onverwijld het nodige wordt gedaan om ons blad 

aan te bieden bij de abonnenten die verzuimden, hun leesgeld te vereffenen. De abonne< 

mentshernieuwing is dit jaar bevredigend verlopen. Het vooruitzicht van verkiezingen, die 

binnenkort alles en iedereen zullen aan het werk zetten, maakt het ophalen der niet-ver-

nleuwde abonnementen dit jaar meer dan ooit tot een allereerste taak, die met bekwame 

spoed moet worden afgehandeld. In afwachting dat binnenkort de rezultaten van de abonne* 

mentensiag 1964 worden bekendgemaakt, dient thans onmiddellijk een begin te worden 

gemaakt met de nieuwe abonnementenslag. Met als doel: in de korte periode voor de verkie* 

zingsslag zoveel mogelijk hernieuwde en nieuwe abonnementen! Het is Immers duidelijk dat 

in de komende uiterst belangrijke verkiezingskampanje ons blad een factor van betekenis 

zal moeten zijn. Even duidelijk is het, dat binnen enkele weken er nauwelijks nog tijd zal 

overschieten om stelselmatig te werken aan de uitbreiding van ons aantal abonnenten. Het 

besluit ligt voor de hand : deze taak moet onmiddellijk en sistematisch worden aangepakt. We 

durven dan ook rekenen op alle Volksunie-kaderleden om onmiddellijk zelf de zaak ter hand 

te nemen, hun omgeving te stimuleren en de uitbreiding van de abonnementenslag van 

dichtbij te volgen en te kontroleren. We rekenen op onze vaste « rekordhouders », om ook 

dit jaar hun beste beentje voor te zetten. Vanaf volgende week zullen wij weer regelmatig 

verslag uitbrengen over het verloop van de ebonnementenslag. Tevens zijn we zo vrij, aan de 

toevallige lezers of aan hen, die ons blad min of meer regelmatig betrekken, te vragen of 

zij het hunne niet willen bijdragen tot het sukses van de beslissende strijd in dit verkiezings

jaar door zich te abonneren op « De Volksunie ». 
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UIT ZUID-AFRIKA 

I Mijnheren, 
Ter gelegenheid van de tiende 

verjaring van he t Belgisch-Zuid-
Afrikaans Kudtureel Akkoord, had 
er een uitwisseling plaats tussen 
dirigenten van bij ons en van 
Zuid-Afrika. 

Terwijl de Antwerpse dirigent 
Daniel Stemefeld in de loop van 
november in Ziüd-Afrika het or
kest van de « Suid-Afrikaanse 
Uitsaai Korporatie » ging dirige
ren, kwam de Zuid-Afrikaanse 
dirigent Anton Har tman bij ons 
optreden. 

Op 17 november stelde D. Ster-
nefeld te Johannesburg een werk 
voor van de toondichter J a n De-
cadt, dat speciaal voor de Zuid-
Afrikaanse radio werd gekompo-
neerd. Dit werk, getiteld « Muzi
kale Monografie over een groot 
Schilder », was gewijd aan de be
kende Vlaamse' schilder Octaaf 
l a n d u y t . 

A. Har tman trad in het B.R.T.-
gebouw op met werken van klas
sieke toondichters en van Zuid-
Afrikaanse komponisten. Zijn drie 
openbare koncerten, die op 5, 10 
en 15 november plaats hadden, 
•werden door de B.R.T. uitgezon
den. 

J.B. - Merksem. 

KWALITEIT 

Waarde Redaktie, 
Men kan niet genoeg zijn waar

dering betuigen voor de hoog
s taande tussenkomst van de heer 
Daniel Deconinck bij de algemene 
beraadslaging van de begroting 
van Binnenlandse Zaken en van 
he t openbaar ambt, in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, dlns^ 
dag 22.12.64 (nauwelijks vermeld 
In de dagbladen). 

Waar de heer D. Deconinck het 
heeft over de fusie der gemeen
ten, met oprichting van wijkge-
meenten en daarbij tal van stich
tende buitenlandse voorbeelden 
aanhaal t , komt de heei P. Van 
Damme («toevallig » Vlaamse 

CVP-er) aandraven met afgezaag
de gemeenplaatsen, als : : « wij 
zijn honderd ten honderd Belg » of 
« Belg is onze familienaam. Vla-
m.lng en Waal zijn slechts voor
namen ». Natuurlijk in 't Frans. 
Dat klinkt toch zoveel beter. De 
heer Van Damme verdedigde zich 
ook tegen de beweringen van de 
« Libre Belgique » alsof hij een 
beschaamde partijganger van de 
Volksimie zou zijn. Hoe is het 
mogelijk? Wat een schande! Is 
he t bijvoeglijk naamwoord voor 
hem kwetsend? 

Wa t een broodmagere CTVP-ver-
tegenwoordiging! En wat een he
melsbreed verschil met de deskun
dige uiteenzetting van de heer D. 
Deconinck zelfs door minister Gil-
son als idealistisch bestempeld. 

Al bezit de Volksunie in het 
Parlement de hoeveelheid niet, 
toch heeft deze i>artij er de kwa-
hteit. 

De volgende verkiezingen zullen 
oms toelaten, nog meer bekwame 
Vlaamse nationalisten naar de 
Wetstraat te sturen. 

H.B. - &embodegem. 

JEUSD EN ONDERWIJS 

Mijnheren, 
De snelle ontwikkelingswedloop 

laat onze jeugd niet meer toe, 
zich in één enkel vak te bekwa
men om met een gerost gemoed 
de toekomst in te zien. 

De technische vooruitgang is zo 
•verbazend snel, dat een verruimde 
kennis in alle vakken noodzakelijk 
geworden is, wil men zijn toe
komst veillig stellen. 

Het is dan ook de plicht van 
onze pers, radio en televisie, de 
ouders in te lichten en hun te 
•waarschuwen dat in hun handen 
he t welzijn van hun kinderen be
rust. Spijtig, maar onze pers heeft 
tot op heden, in tegenstelling 
met de buitenlandse pers, haa r 
taak nog niet begrepen en verkiest 
sensationele moordgedingen boven 
de toekomst van de jeugd én van 
gans Vlaanderen. Want als de een
wording van Europa een werke
lijkheid zal zijn en we niet OVCT de 
vereiste krachtsn zullen beschikken, 
zal het onze fout zijn, wanneer de 

leiding van de gevestigde indus
trie in handen van vreemden zal 
komen, daar er geen grenzen meer 
zullen bestaan en de beste krach
ten zullen worden aangesteld. 

Oin onze kansen in het Euiopa 
van morgen veUlig te stellen, moe
ten we scholen hebben voor be
roepsopleiding, modern uitgerust 
en In handen van bekwame vak
mensen. De Staa t dient de nodi
ge gelden ter beschikking te stel
len, niet enkel voor bouw en uit
rusting, maar ook voor «fondsen» 
die toelaten, da t begaafde kinde
ren van werkmensen de kans kr i j 
gen zich te bekwamen. Dit zal 
Vlaanderen ten goede komen. Want. 

he t is een publiek geheim dat, 
moest Vlaanderen in s taa t wor
den gesteld zijn jeugd te kunnen 
bekwamen, de Vlaamse strijd 
reeds lang tot het verleden be
hoorde. 

J.B., Merksem. 

DEBSP 

Mijnheren, 
Sinds 11 oktober schijnen de so

cialisten plots Vlaamsgezind. 
Voordien scholden ze Vlaamsge-

zmden voor bekrompen nationalis
ten, fascisten, achterlijken. 

Vlaanderen moest tweetalig 
worden om knecht te blijven van 
de eentalige heer Waal. Dat was 
de welbegrepen Belgische demo-
ki-atie van de BSP : eerst belgi-
cistisch, wat socialistisch en waar 
't gsen kwaad kon, soms eens 
Vlaams. Doch hun kazakkeerderij 
is niet nieuw. 

De felle Camille Huysmans de
serteerde naar Antwerpen in 1920 
uit Brussel waar hij woonde, 
werkte en leefde. De BWP liet he t 
Nederlandstalig Brussels socialis
tisch dagblad stikken, probaat 
middel om langs « Le Peuple j> de 
Vlaamse kleine man te Brussel te 
verfransen. 

Toen het Vlaamse" volk In zijn 
opwaarts streven in de d e r t i g » 
jaren tot bewustwording kwam, 
werd de BWP soms eens Vlaams-
gezind, Zo van ver. Toen in 1930 
de universiteit Osnt verneder
landst werd en Leuven spoedig 

volgde, vonden de Vlaamse socla^ 
Usten het natuurli jk niet nodig 
iets te doen voor de Vrije Univer
siteit Brussel, daar in gesteund 
door die andere a-sociale en ant i -
Vlaamse kliek : de liberalen. Is 
he t geen schande dat de Vrije 
Universiteit Brussel nog maar een 
halve universiteit is? 

Waar is uw Belgisch civisme, 
heren belgicisten? 

Sedert 1944 werd de BWP tot 
BSP omgedoopt en de meest anti-
Vlaamse part i j : walligantisch-
franskiljons die de Vlaamse « ver-
tegenwoordigere s als kleine onno
zelaars in de hoek duwde, er des
noods naar spuwend. • 

In he t Brusselse heeft de par
tij van Payat de grootste inspan
ning geleverd om tegenover de 2 
andere « ci^vieke » parti jen niet 
ten achter te blijven in de ver-
fransing van de Brusselaars. In 
alle BSP-instanties reklame voor 
« Le Peuple » en s Germinal »; 
spreekt men Nederlands, dan kijkt 
men u buiten als een Menapier. 
Nederlands streng geweerd. 

Belgisch civisme! De lamzakkeri] 
vaJi de Vlaamse socialisten is in 
vele gevallen niet anders te noe
men dan lafheid, gemeenheid en 
verraad. Een socialistisch hoofd
stedelijk dagblad is enkel voor de 
Walen; de hoofdartikels ervan 
verschijnen vertaald in de 2 pro
vincialistische gazetjes (natuurlijk 
niet vice-versa). 

Vlaamse knecht en Waalse 
heer. De huidige « verkiezings-
vlaamsgezindheid » zal niemand 
verschalken. 

Arbeiders, bedienden, studeren
den en Intellektuelen zijn thans 
in beweging gekomen tegen de 
BSP-lafheid en gewonnen voor 
een werkelijk sociale en Vlaamse 
part i j . Recidivisten - kazakkeer-
ders van de BSP, uw gemeenheid 
bekoopt ge. 

B.G.M. - Brussel. 

IN DE VOERSTREEK 

Mijnheren, 

Het Vlaams café « Bergzicht » te 
Teuven bij he t kampeerterrein 
blijft veel volk trekken. Het frans

kiljons Teuvens café Is meestal 
leeg. 

Dit maak de Voer-Vlaamshaters 
razend. Burgemeester Pinckers de 
Pinckerville, boezemvriend van de 
beruchte de Sécillion, nam wraak. 
Hij vaardigde zopas volgend po-
litiereglement uit : sluitingsuur omi 
22 uur a ls de kippen slapen gaan. 

Mensen met zulke wraakgevoe
lens tegenover 2/5 van hun onder
danen kunnen niet langer burger
vader zijn. 

Da t gouverneur RopjJe kordaat 
ingrijpe : genoemde dwaze veror
dening, uitge-vaardigd zonder eni
ge geldige reden, dient nietig ver
klaard en Pinckers wandelen ge-
zcmden. 

J.G. - Tongeren. 

BROCHURE 

Geachte heer. 

Zopas is de nieuwe brochure 
Brauns - O p p i e t e r s van de pers 
gekomen. Deze broch-ore bevat de 
rede «VLAAMS NATIONAAL GE
TUIGENIS », uitgesproken door 
Drs. Brauns op de namiddag van 
de IJzerbedevaart in he t Vlaams 
Huis te Diksmuide. Ook de rede 
«VOOR EEN BREED VLAAMS 
FRONT», do^r Drs. I^laurits Cop-
pieters uitgesproken ter gelegen
heid van de 11 juli-viering te 
Diksmuide. 

Deze brochure, 73 blz. met op de 
omslag de foto's van Drs. Marcel 
Brauns en Drs. Maurits Coppieters, 
is te verkrijgen door storting van 
20 fr. op de postrekening 9202.80 
van de Vlaamse Vrienden van de 
WESTHOEK, Rijksweg 66, St. 
Baafs - Vijve ( m e t de vermelding 
Pater brauns - (Coppieters ). 

Of stuur onder gesloten omslag 
een briefje van 20 fr. op aan bo
vengenoemd adres ; voeg er even
tueel een klein bedrag bij voor 
verzendingskosten ,. ,.,,.,., 

L.D., Diksmuide. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de Inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be. 
houdt zich bet recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers-
mbriek wordt geen briefwisseling 
tevoerd. 

Ik 
ben 

uirgeslaper 
v t^an f . . 

M A T T H I E U ' S BEDDENBEDRIJF 

TURNHOÜTSEBAAN 102 BORGERHOUT — TEL 35.17.83 
Bijhulzen : Antwerpen : Dlepestr. 84-86. Tel. : 31.01.18 

Be^jnenstr.39-41. Tel: 33 47.24 
Deurne : Califortlel 60. Tel. : 36.25.22 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
« DE VOLKSUNIE » dienen toe
gestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

E LIE S., Papenhoek, Berendrecht Tel. : (03)73.60.83 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretariaat : 

M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1. Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

WENTEIPOORTEN 
in hout, stool, klnnilnliiai 
of plastiek. 
Stendaardaltvoering ot 
qaar sewenst model. 
Srat«nieii aangepast aan de 
uai van het bonwwerb. 

Band- of elektriaeha bedlonlnc. 

20NH0VEN • TEL 132 31 

& ZONEN PYBH 

novLvi-asN 
in hout, staal, aluml-
nium ol plastiek 
Hand- ot elektrlgch* 
bediening. 
Aüa syitemeo. 
V E N E T U A N S B 
Z O M N B B I J N D E N 
Bedlening met 
koorden ° ot met 
itang en windwerk ^ 

• i/ENtTIAANSE BLINDEN 

SONBttm'FLEX 

i^mmm^mmmm&j'iM^ 
TEL 132 31 

PVBA : ZONHOVÈM 

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

WIM MAES 
Grote Steenweg. 165. Berchem - Antwerpen 
Telefoon (03) 39.92.06 
Beroepsmedewerker der maatschappijen 

CONST AISTIA 
stelt zich kandidaat voor : 
1. Overname van één Uwer lopende verzekeringspolissen. 
2. Alle gebeurlijk nog af te sluiten verzekeringspolissen. 
IK KOM OP UW EERSTE VERZOEK 

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

<UAim M MOMTUHIH, 
&r*lic voor v«rt«L«rdM. 
H»nUliin9«n in «igM w«r1[Kuil. 

Walter ROLAND 
•^ €vtd<pl<M»e«rd Opli«li«r - * 
K«r|[itra«l, 58 — Antwarpcn 
|L«I êMJh- op h«( KuttMimm»r ^ 

Tabloui: unit 
40 f t l«rtM9 op vottoon dtior. 

H E R M E S 

S C H O O L 

54 Zuid laan 

211 M. Lemonn ie r l aan . 
Telefoon : 11.00.33. 
BrusseL 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS 

Algemene hande l sop le id ing 
Schoolgeld : m a x i m . 
8.000 F p e r j a a r of 
3 maa l 3.000 F . 

met r ech t op E i n d e r g e l d . 

De school w a a r Vlamingen 
zich thu i s voelen. 

Beter en voordel iger . | 
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DE BEGROTING 1 9 6 5 

In de «Weekberichten » van de Kredietbank verscheen een studie over de 

Staatsbegroting 1965, waaruit we enkele interessante gegevens putten ten 

gerieve van onze lezers. 

Reeds vroeger wezen we op het feit, dat In België nog nooit een werkelijke 

wetenschappelijke anti-konjunkturele begrotingspolitiek werd gevoerd, een 

politiek, waardoor de konjunktuurschommelingen doeltreffend kunnen genl-

yeleerd worden. En zulks als gevolg van twee oorzaken. Ten eerste het gebrek 

aan wetenschappelijk opgevatte plannings- en statistiekenbureau's, die het 

materiaal moeten leveren waarop de wetgever zich kan steunen voor het 

nemen van zijn beslissingen. En ten tweede het gebrek aan politieke moed 

door de wetgever betoond. Dequae heeft soms hierop uitzondering gemaakt, 

maar is in gebreke gebleven op sommige vitale punten bij de fiskale hervor

ming (internationale fraude, belasten van alle spekulatieve meerwaarden, e.d ). 

Jaar 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

BEGROTINGSVERRICHTINGEN OP 

Totale 

uitgaven 

95,6 

94 

96 

103,3 

119,4 

126,5 

134,9 

140,6 

147,9 

165,1 

179,5 

(in miljarden franken) 

Totale 

ontvangsten 

78,8 

81,5 

88,4 

96,1 

94,7 

100,4 

108,4 

120,8 

131,7 

140 

156,5 

KASBASIS 

Tekort 

— 16,8 

— 12,5 

- 7.6 

— 7,2 

— 24,7 

— 26,1 

— 26,5 

— 19,8 

— 16,2 

- 2 5 , 1 

— 23 (raming) 

Voor 1965 vertoont de algemene 
begroting 165 miljard ontvangsten en 
182 miljard uitgaven, of een tekort 
van 17 miljard. De openbare schuld 
zou toenemen met 11 miljard, tegen
over 16 miljard in 1964. Zulke « ver
minderde toename » wordt steeds als 
een geweldige overwinning voorge
steld in ons land... 

Hoewel ingediend op de top van de 
hoogkonjunktuur, vertoont de alge
mene begroting dus weer een tekort, 
In bijgaande tabel geven we de be
grotingsverrichtingen op kasbasis van 
de laatste tien jaar. Elk jaar zien we 
een tekort, dat gemiddeld 18 miljard 
bedroeg 

Kenmerkend is de gebondenheid 
aan de konjunktuur : voor 1954-1957 
en 1960-1964, perioden van hoogkon
junktuur, stegen de ontvangsten (be
lastingen) en werd het tekort telkens 
verkleind. Het omgekeerde doet zich 
voor bij een inzinking ; bv. 1958-1959, 
door vertraging der belastingontvang
sten en versnelling van sommige 
uitgaven (werklozensteun, openbare 
werken). 

In het aangehaalde artikel van 
« Weekberichten » wordt echter sterk 
de nadruk gelegd op het verschijnsel, 
dat het tekort globaal gezien elk laar 
voorkomt en struktureel toeneemt In 
de drie perioden die we hiervoor op
gaven, bedroeg het tekort 17, 21 en 13 
% van de uitgaven ! 

Men kan dan ook terecht een ten
dens naar een strukturele verslechte
ring van de staatsfinanciën afleiden. 
Oorzaak hiervan is de stijging van 
sommige uitgaven, die fenomenaal is. 
Bv. Opvoeding en Kuituur : 14,5'mil
jard in 1957 en 36,9 miljard in 1965; 
Interesten en Aflossingen : 15,9 mil
jard in 1957 en 30.8 miljard in 1965 ! 
Daarbij dan nog de loodzware last 
van de militaire uitgaven, gevolg van 
de prestigepolitiek van België in de 
N.A.T.O. 

In beginsel kan niets aan goeds 
worden gezegd van een stijgende be
groting van onderwijs, maar wanneer 
zoals in ons land de overdreven las
ten te wijten zijn aan de ongezonde 
naijver tussen vrij en rijksonderwijs, 
moet men een groot voorbehoud ma
ken ! Sommige ideologische geschillen 
worden met plat-materialistischp be
grotingskredieten bijgelegd. 

Voor wat de aangroeiende last der 
interesten en aflossingen aangaat, 
kan men niet anders dan verwijzen 
naar de chronische tekorten die jaar 
na jaar de schuldenlast verzwaren. 
Bijna 31 miljard worden hieraan ge
spendeerd; men komt in bekoring, 
na te gaan wat men zo al met deze 
massa zou kunnen financieren ! 

De eerste en dwingende plicht van 
onze minister van Financiën moet 
dan ook zijn en blijven : sanering 
van de schulden, en niet alleen met 
woorden ! De schuldenlast bedraagt 
nu 458 miljard-

In het uitgaventotaal is een bedrag 
van 28 miljard begrepen voor open
bare investeringen (openbare werken 

e.d.), waar men in 1959 nog maar 14 
miljard voorzag. Verheugend ver
schijnsel ? Inderdaad wann.eer deze 
investeringen niet moeten dienen om 
een Route de Wallonië met absolute 
prioriteit aan te leggen... 

In verband met de toestand van de 

De vlottende schuld (op korte en. 
halflange termijn) bedroeg einde ok
tober 1964 126 miljard, d.i 28 % van 
het totaal van 458 miljard. Hier ver
betert de toestand stilaan, sedert 
1957 met 5 punten, nadat men van 
een kadastrofale toestand in 1945 was 

Sedert 1957 is de deviezenlast prak
tisch verdubbeld : van 27 naar 50 
miljard ! Hiervan is een bedrag van 
32 miljard vlottend, waarbij dient op
gemerkt, dat einde november 1962 de 
vlottende deviezenlast slechts 17 mil
jard bedroeg. Het blijkt wel dat dt 

BEDENKINGEN 

BIJ CIJFERS 
openbare schuld, kan gewezen worden 
op de delikate vlottende en kortlo
pende buitenlandse schuldenlast. 
Deze twee posten dienen steeds zo 
laag mogelijk gehouden : zi] vormen 
4e zwakste plek. 

gekomen met 71 % vlottende schuld ! 
Voor de buitenlandse schuld of de

viezen is de situatie niet zo gunstig 
als de herhaalde verklaringen m de 
loop det laatste jaren zouden kunnen 
doen vermoeden. 

Voor militaire zaken nog steeds geld genoeg ... 

noden van de schatkist de binnen
landse kapitaalmarkt en de nationale 
geldmarkt overtreffen en dat een 
werkelijke sanering van de kortlo
pende buitenlandse schuld voorlopig 
nog wel niet zal verwezenlijkt wor
den. 

De begroting voor 1965 is een ti-
pische hoogkonjunktuurbegroting : 
er wordt getracht de uitgaven binnen 
de perken te houden Alleszins moet 
de toename van de schatkistuitkerin
gen beperkt blijven tot 5 %, aanbe
volen door de Euromarkt. Anderzijds 
hoopt men op een belastingontvangst 
die 5,7 % hoger zal liggen dan voor 
1964. Zo zou het tekort (dat natuur
lijk zal bestaan) tot een minimum be
perkt blijven en het financierings
probleem minder moeilijk worden. 

Natuurlijk zou men de vraag kun
nen stellen, of de prognose van ver
dere (zij het vertraagde) hoogkon
junktuur, juist zal blijken. Indien 
een inzinking zou komen zou dit ne
faste gevolgen hebben langs twee zij
den : ten eerste een verlaging van de 
belastingontvangsten ten tweede een 
verhoging van de sociale uitgaven. 
Het tekort zou dan ook wel eens gro
ter kunnen ziln dan thans aangeno
men. 

En bi] gebrek aan een overschot, 
aangelegd tijdens de c vette jaren », 
zoals voorzien door een «egalisatie
fonds » dat nooit in praktijk werd 
gebracht, komt de schatkist natuur
lijk onmiddellijk in moeilijkheden.. 

Het kernprobleem van de Belgische 
openbare financiën, aldus het besluit 
van «Weekberichten», ligt OD het 
financiële vlak : hoe het globaal be
grotingstekort nog verder verminde
ren opdat in de toekomst een soepele 
en adekwate financiering van de uit
gaven mogelijk aou zijn Dit veron
derstelt echter een verder naar me
kaar toebrengen van uitgaven en in
komsten, niet konjunktureel maar 
struktureel, hetgeen belangrijke po
litieke opties inhoudt. 

Maar dat Ls voor na de verkiezin
gen-, 

£. Slosse 
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De Koning en de Kardinaal 
hebben — op afspraak ? — in 
h u n Nieuwjaarsboodschappen 
een reden van hoop en fier
heid, een symbool van Belgi
sche eenheid gevonden : de 
para ! In Stan (ville of -stad) 
y?erd België herboren. 

Ze hebben alleen vergeten 
dat het enkel om een heruit
gave ging : het zware werk, 
de moed en het gevaar werd 
geleverd door eenvoudige 
Vlaamse para's, de Waalse 
kommando's zijn daarna 
pleeh ig geland en kolonel 
Laurent wordt gevierd. Dat 
hij zijn grondige kennis van 
het Nederlands, wellicht door 
een officieel eksamen gekon-
troleerd, niet durft gebruiken 
voor de T V. is enkel een te
ken van Belgische en Brus
selse bescheidenheid. 

Bi] de Departementen van 
Verkeerswezen en van P.T.T. 
is een overgangsexamen aan 
gang naar de betrekking van 
bureauchef. Bij de Pos'erijen 
zijn 53 betrekkingen vakant 
van de Nederlandse en 16 van 
de Franse taalrol. 

Het examen bestaat uij 3 
proeven. Voor de eerste 
schriftehjke proef boden 
zich 247 nederlands- en 188 
franstaügen aan. waarvan 
respectievelijk slaagden : 85 
en 55 

TWEEDE PROEF 

In de tweede proef, mon
deling, over kwesties van al
lerlei aard, slaagden nog 58 
Vlamingen en... alle 55 Wa
len 

Waar het onderhoud voor 
de Vlamingen op universitair 

niveau stond, ging het gesprek 
der Walen over koetjes en 
kalfjes, met het gekende ge
volg. 

De derde proef, de meest 
gevreesde, gaat over grond
wettelijk, administratief, bur
gerlijk recht en staathuis
houdkunde. Indien dezelfde 
maatstaven gebruikt worden, 
zullen er vanzelfsprekend 
meer Walen dan Vlamingen 
.slagen en zullen de 53 Neder
landstalige betrekkingen niet 
alle bezet worden. Daartegen
over zullen alle geslaagde 
Walen benoemd worden — 
wat meer zal zijn dan 16 — 
aangezien de geldigheidster
mijn van het examen 2 jaar 
bedraagt. 

CENTRUM HARMEL... 

Toen in 1949 de kulturele 
afdeling van het centrum 
Harmei begon te werken, kon 
een akkoord worden bereikt 
door de leden — Walen, Vla
mingen en Brusselaars (en 
geen « extremisten ») — op 
volgende basis : 

Ten eerste : Er zijn in Bel
gië Lwee kultuurgemeenschap-
pen : de Waalse en de Vlaam
se; ze hebben resp. het Frans 
en het Nederlands als voer
taal. 

Ten tweede : deze twee 
gemeenschappen moeten ho
mogeen zijn. 

Tenslotte : er bestaat geen 
Brusselse kultuurgemeen-
schap: wel een gebied Brus
sel waar beide gemeenschap
pen hun eigen karakteristie
ken moeten kunnen behou
den. 

...EN GRONDWETS

HERZIENING 

De V.VB. legt daar in haar 
jongste nummer van « Door

braak » terecht de nadruk op 
en meent, dat de komende 
grondwetsherziening deze ge
zonde en logische houding 
niet meer zal weergeven. 

Het komt er dan ook op 
aan elke overeenkomst die 
strijdig zou zijn met deze be
ginselen, te verwerpen en on
gedaan te maken. 

LEEMANS 
EN DE KLEINE POLITIEK 

In een van zijn vetbetaal-
de artikelen heeft vriend Lee
mans, kontaktman van de 
Vlaamse Concentratie lang 
geleden, in de « Standaard •» 
een kort overzicht gegeven 
van de toestand in 1964. En 
terloops drukte hij zijn af
keer uit voor de kleine poli
tiek op laag niveau. Mogen 
wij de heer senator dan vra
gen, waarom hi;' zichzelf zo 
aktief inzetre in sommige ge
meenten (om. Berchem en 
Mortsel), om de plaatselijke 
C.VP-ers te beletten kollege 
te vormen -met de Volksunie ? 

EEN A M E R I K A . \ N 

OVER DE TAALSTRIJD 

In het bekende tijdschrift 
« De Maand » schrijft de heer 
Lorwin een artikel over de 
Belgische taalstrijd Zulks als 
samenvatting van zijn bij
drage tot een boek over de 
Westerse demokratieèn. Ob-
jekJef en scherp schetst hij 
de toestand • «In deze unieke 
nationale driehoeksverhou
ding (Walen, Brusselaars, 
Vlamingen) van een verdruk
te meerderheid en twee ver
drukte minderhecen lijkt een 
rationele en verdraagzame 
uiteenzetting gee i aremakke-
lijke taak ». 

Terecht wijst hij op het 
bestaan van overtalrijke or

ganisaties op grond van ver
schil in levensbeschouwing, 
daar waar men ideologisch 
zich meer en meer afkeert 
van deze verzuiling. 

Ligt daar niet de taak voor 
een open volks nationalisme: 
het overkoepelen van alle 
Vlamingen, die de verzuiling 
beu zijn ? 

open brief 
aan de burgers 

in deze 

welvaartstaat 

4lilulii,.A 

Zo zag het er de jongste dagen in Bissegem uit. Wat de bewoners van zuidelijk West-Vlaanderen 
vooral ergert, is het feit dat zij kunnen vergelijken met de toestand « over de schreve ». In de Frans-
Vlaamse gemeenten is de toestand veel en veel beter dan in de West-Vlaamse dorpen even daarboven. 
Celijk de Limburgers twee jaar geleden en verleden jaar in de winter verontwaardigd een verge
lijking maakten met het wegennet in Nederlands-Limburg, vergelijken de West-Vlamingen tlians ook 
•net Zuid-Vlaanderen. Hun besluit : wij worden totaal in de steek gelaten. 

Burgers, 

Nu gij nog niel helemaal opgehouden hebt met uw tanden-
stoker de kreeft- en kalkoenenresten uit uw gebit te peuteren, 
nu in uw wellicht nog niet afbetaald maar dan toch voorspoedig 
interieur de kraaknieuwe dingen nog prijken die gij tussen twee 
borrels in van onder de kerstboom hebt gevist, nu gij al bijna 
weer helemaal bekomen zijt van de extra-inspanning die onver
mijdelijk gepaard gaat met de besteding van uw eindejaarspremie, 
nu maagzout en een korte vasfenkuur u na de stoet van feesten 
eindelijk weer een beetje toonbaar en toegankelijk hebben 
gemaakt, wil ik u vertellen over het bezoek dat ik verleden dins
dagmorgen te mijnen huize onl\ing. 

Voor een goed begrip der dingen moet gij, burgers, weten 
dat ik mij destijds - om redenen van estetica én spaarzaamheid -
gevestigd heb op een goedkoop bouwplekje tussen de bossen en 
de weiden • zowat abseits der Geschiehte, een tikkeltje eenzaam 
maar uiterst praktisch omdat het te vér is voor de slechte vrien
den en gezellig-rustig voor de goede. Op zo'n afgelegen erf krijgt 
ge met de notarisakte trouwens nog het welkome en absoluut 
grafische geschenk van een zeer poëtische toponinüe : Fontein-
bos, Vogelzang, Vossenhol, llageveld zijn <le zoetfclinkende 
bpeelpl«atsen voor mijn kroost. 

Veel beweging is er uiteraard niet en het aantal weggebrui
kers langs mijn bos- en weidewegel beperkt zich tot een paar 
boeren, een eerzaam stroper en af en toe wat zondagwandelaars. 
Er zijn regelmatig een paar zakelijke bezoekers : de melkman, 
de bakker, een enkel keertje een verdwaald Getuige van Jehova 
en om de maand onze vaste bedelaar : Rie-met-één-been, tluks ia 
zijn met handenkraclit soortbewogen driewielertje, bevoordeligd 
door zijn monopolie in onze buurt en aangetrokken door de 
protijtige belegging die mijn vrouw via hem in de eeuwigheid 
tracht te doen. 

Nu geviel act, burgers, dat het verleden dinsdagmorgen 
bai koud was en dat Rie-met-één-been ons van tussen twee door 
de vrieslucht geblauwde kaken een bibberende nieuwjaar kwam 
toewensen. De koffie stond nog op tafel en dus nodigden we 
Hie uit, een kommetje te komen drinken en een stukje op te 
warmen. Kn over de dampende koffiekom kwam het dan - ten
gevolge van mijn joernalisljeke beroepsmisvorming, de nieuws
gierigheid - tot het gesprek dat mi in post-nieuwiaarsstemming 
grondig heeft bedorven. 

Rie, die een flink deel van ziju leven hoog boven de grond 
gebalanceerd heeft op metsersstellingen, liet zijn been enkele 
jaren terug op de operatietafel omdat de moderne wetenschap 
l,eiii voor de keus had gesteld • uw been of uw leven. Met de 
kiink-klaiik vaii hel truweel was het meteen gedaan en op Rie's 
leeftijd viel ei. I)urgers, aan een nieuw begin op één poot 
bezwaarlijk te denken, voor zover Vader Staat hem daaibij niet 
krachtig terzijde /ou staan. Dies vroeg ik aan Rie wat hij, bur
gerlijk groot-invaiule. uit de mede door mij gespijsde algemene 
pot betaald kreeg. 

Ik ga u, burgers, niet langer in draai houden : het was véél 
en véél en véél minder dan ik had geschat. Om juist te zijn, is het 
9.763 fr (negenduizend zevenhonderd drie en zestig franken) 
per laar. Degenen onder u die sneller in hoofdrekenen zijn dan 
ikzelf, weten het reeds voor ik het heb omgerekend op de rand 
van mijn open brief de formidabele som van achthonderd en 
twaalf franken en \ijl en zeventig centiemen per maand. 

Zegt u dat niets, burgers ? Zegt het u werkelijk niets dat 
mede in uw naam nog afgekookte knoken voorgesmeten worden 
aan een schamele hond ? Zegt het u werkelijk niets dat de socia
listische profiteur Evalenko op drie dagen en half zoveel krijgt 
als Rie-met-één-been op een heel jaar ? Zegt het u niets, dat 
Rie én zijn vrouw 'en zijn laatste nog ongetrouwd kind als maan
delijks vast inkonien minder hebben dan wat gij en ik op die éne 
nieuw j.iarsnaclit tussen de kiezen hebben gestoken ? 

There is something rotten... de hele boel is misselijk rot, 
kotsvies en verboerd wanneer u op de vijfde dag na nieuwjaar, 
anno domini 1965, jaar IV van de Eks^jltante Sociale Periode, 
zo'n verhaal gedaan wordt. 

Uw dio Genes. 
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VOOR NIEUWE 

VLIEGVELDEN 

Zowel langs partikuliere als 
van officiële zijde streeft men 
in Nec'erland naar de aanleg 
van verschillende burgerlijke 
vliegvelden. Zulks in Noord-
Brabant en elders. In 
West-, Midden- en Oostbra-
bant zouden drie nieuwe 
vliegvelden gevoegd worden 
bij het thans bestaande te 
Hoeven. Ook Zeeland wenst 
(twee vliegvelden. 

Het is enkel bij ons dat 
men zich de weelde kan ver
oorloven, bestaande vliegvel
den te laten verkwijnen en 
ijskoud plannen door te dri j 
ven tot verkaveling. Wij ge
loven er natuurlijk niets van 
da t sommige bonzen in Deur-
ne daar belang bij zouden 
hebben ! 

O N T W I K K E L I N G 

Z U I D E R K E M P E N 

Het aktieve «Ekonomisch 
Komitee voor de Kempen » 
heeft reeds ettelijke alarm
kreten laten horen m ver
band met de achterstand die 
de werkelijkheid oploopt ver
geleken bij formele ministe
riële beloften. 

Einde 1964 kwam men te 
Geel bijeen om nogmaals op 
de zo noodzakelijke infra-
struktuurwerken aan te drin
gen en te herinneren aan 
voormelde beloften. 

Tipisch Vlaams was wel, 
dat de beslaande nijverheid 
kon gerustgesteld worden wat 
de schaarste aan arbeiders 
betrof. Inderdaad is de ar
beidsreserve aan mobielen 
ook daar no" zeer ruim ; uit 
een onderzoek bleek dat 8 op 
19 pendelae-s ber0d zijn in 
eigen streek te komen wer
ken voor eenzelfde loon. 

Wanneer zal deze kanker 
tot het verleden behoren ? 

A R e E I D E R S B E V O L K I N G 

Volgens het jaarverslag van 
de RMZ waren in 1963 
1.979 726 werklieden en be
dienden ondei-worpen aan de 
RMZ Hiervan waren 876.956 
in Vlaanderen werkzaam, 
541135 in Wallonië en 561.635 
In het arrondissement Brus
sel 

Ten overstaan van 1961 be
tekende zulks een aangroei 
van resp. 48.000, 18.000 en 
38.000 personen. 

OPWEKKENDE 

VOORUITZICHTEN 

De staf van de landmacht 
van ons onvolprezen Belgisch 
leger geeft in het voorschrift 
G46 de nodige richtlijnen 
voor de houding die dient 
aangenomen te worden door 
onze soldaten In het geval 
van nukleaire, biologische of 
chemische oorlogsvoering. Het 
voorschrift G46 begint met 

een plechtige waarschuwing : 
« Onderschat het gevaar van 
de nukleaire, biologische en 
chemische oorlogsvoering 
nie t» . En verder leert het 
voorschrift : « In geval van 
nukleaire eksplosie ogen en 
mond sluiten; armen over he t 
aangezicht kruisen; het aan
gezicht in de elleboogholte 
bergen; die houding geduren
de negentig sekonden bewa
ren; tellen (éénduizend, twee
duizend, enz.) totdat u de 
ontploffing hoort; het bereik
te getal aan uw chef meede
len ». 

Raakt toch vooral de tel 
niet kwijt, jongens ! 

Nadat de chefs in kennis 
gesteld zijn van het telwerk, 
blijft er onze soldaten nog 
een belangrijke taak te 
verrichten : « Spoel de mond 
met zuiver water en snuit de 
neus ». 

En met die propergesnoten 
neus kunnen onze jongens 
dan een nieuw leven beginnen 
in de post-atomaire wereld ! 

ERNSTIGE GEBEURTENIS 

Het P.V.V.-kamerlid Jacques 
Van Offelen betoogde in de 
« Dernière Heure » van verle
den woensdag dat voor de 
latere geschiedschrijver de 
belangrijkste gebeurtenissen 
van de na-oorlogse politiek 
in België wellicht zullen zijn : 
de oprichting van de Volks
unie en de socialistische dis
sidentie van december verle
den jaar. 

Van Offelen vreest de 
Volksunie o.m. ook omdat 
« haar politieke aktie verder 
strekt dan de taalproblemen. 
De mandatarissen der Volks
unie hebben belangstelling 
voor de problemen der zelf
standigen, voor de buiten
landse zaken enz. Ze hebben 
de ambitie, steeds grotere 
reeksen van het kiezerskorps 
direkt aan te spreken ». 

L O F VOOR K IEB00^4S 

Ook Jos Van Eynde boog 
zich deze week over het pro
bleem der Volksunie, in een 
hoofdartikel van «Volksga
zet » De frekwentie waarin 
Jos de jongste maanden 
hoofdartikelen aan de Volks
unie wijdt, wijst er duidelijk 
op dat ook hij — net als Van 
Offelen — de Vlaams-natio-
nale partij heel wat beteke
nis toemeet. 

Het jongste hoofdartikel 
was in hoofdzaak bedoeld als 
een bizon-dere hulde aan Kie-
booms die te Wilrijk liever be
stuurt met de B.S.P. dan met 
deVolksunie. Deze lof was — 
gelet op de Berchemse poli
tieke toestand — niet geheel 
gespeend van berekening. 

In ieder geval heeft Heilige 
Lodewijk het al ver gebracht 
in de politiek, nu reeds Jos 
het wierookvat op zijn « jap-
neus » (want zo heette dat 
toch vroeger in «Volksga
zet» ?) stukslaat. 

de havenstaking te ontwerpen 

Een tastbare herinnering aan het 10-jarig bestaan der partij en 
tevens een tastbare steun aan het strijdfonds voor de komende 
verkiezingen : de bronzen gedenkpenning. Bestellen op ons 
sekretariaat, per 1476.97 van Volksunie, Brussel I (50 fr.). 

Reeds geruime tijd werd er van de zijde der 
Christen syndikaten te Antwerpen aangedron
gen op een herziening der loonsvoorwaarden 
van het personeel van de « havenkapitein-
dienst » belast met de bijzondere taken, ttz." 
met nachtdienst, zondagwerk enz... Een ver
gelijking met de lonen, betaald in de privé-
sektor voor shift-arbeid, zou inderdaad nogal 
sterk nadelig uitvallen voor dit stadspersoneel, 
zelfs rekening houdend met de voordelen van 
een stabiele loopbaan en van een gunstig 
pensioenregime. Dit lifet zich trouwens gelden 
in de vervanging van wegvallende personeels
leden, waarvoor de kandidaten eerder schaars 
opdoken. Maanden geleden reeds vestigden wij 
de aandacht van het Kollege van Burgemeester 
en Schepenen op het tekort aan havenluite-
nanten en hun gebrekkige loonregeling. Het 
stadsbestuur toonde zich niet geneigd om in te 
gaan op de gestelde eisen en kon dit misschien 
ook niet gemakkelijk omwille van allerlei wet
telijke en andere bezwaren. 

De havenbedrijven, waarvan het rendement 
in de Antwerpse haven vrij hoog ligt, meen
den dat zij zelf met eigen middelen de in hun 
ogen niet ongerechtvaardigde eisen van het 
betrokken havenpersoneel voor hun rekening 
konden nemen. Aldus kwam een akkoord lot 
stand op initiatief van bet Christelijk syndi-
kaat waarbij de Antwerpse Scheepvaartvereni
ging zich verbond de gevorderde vergoedingen 
uit te betalen buiten het stadsbestuur om. Dit 
laatste wenste inderdaad niet op te treden als 
betaalmeester van deze door de privé-sector 
ter beschikking gestelde sommen. 

Principieel is de oplossing die werd gevon
den zeker niet zo maar toe te juichen. Het 
lijkt wel bevreemdend dat een deel van het 
loon van het overheidspersoneel rechtstreeks 
door de betrokken privé-bedrijven zou betaald 
worden. Het ware ongetwijfeld beter indien 
aan het personeel van de havenkapiteindienst 
van stadswege een hasisloon zou worden uit
betaald, aangevuld met vergoedingen volgens 
de gepresteerde overuren, zondagdiensten enz, 
zoals het in privé-bedrijven gebeurt. Maar, 
zoals een betroliken syndikaal leider het in dit 
verband verklaarde, « Utopia is voor morgen ». 
Dergelijk stelsel zou een hele omwerking 
betekenen voor het bestaande loon-barema 
\ an het stadspersoneel en daaraan valt op 
korte termijn niet te denken. 

De rechtstreekse tussenkomst van het haven-
patronaat in de lonen van kraandrijvers en^. 
is in Antwerpen trouwens een meer dan vijf
tig jaar oude traditie. Het is een, misschien 
typisch Antwerpse, praktische regeling waar
bij alle betrokken partijen baat vinden. Daar
om neemt men de theoretische bezwaren niet 
al te zwaar op. Wanneer de ekonomische bloei 
het toelaat, is het trouwens niet zo kwaad dat 
er zqnder al te veel omwegen een deeltje recht
streeks naar de werknemers toevloeit. Er zijn 
al voldoende fondsen, kassen en dies meer die 
de opbrengst der persoonlijke arbeidsinspan
ningen depersonaliseren. 

De grote winnaar in deze onderhandelingen 
waren de Christelijke syndikaten. De socia
listische vakbonden hadden zich ditmaal 

inderdaad afzijdig gehouden en zagen met 
afgunst de prestige-winst van het konkurre-
rende syndikaat en dit juist in de haven die 
zij, ten onrechte overigens, nog steeds als een 
rode burcht beschouwden. 

Bovendien werden uitgesproken politieke 
belangen bedreigd geacht. Het bestuur van de 
B.S.P., in spoedvergadering bijeengeroepen, 
besliste dat het getroffen akkoord ten allen 
prijze moest gekelderd worden. De ontleding 
van de verkiezingsuitslagen had aangetoond 
dat vroegere burchten van het socialisme, zoal* 
het havenpersoneel, de transportarbeiders enz., 
ernstig werden aangevreten en dat zelfs de 
Volksunie daar stemmen kon winnen. 

Het leek dan ook dringend noodzakelijk op
nieuw te bewijzen dat het « rood of geen 
brood » nog steeds geldig was. 

Bij de arbeiders stuitte hun veto echter op 
spontaan verzet ; haast alle leden van bet 
A.B.V.V. uit de betrokken sektoren lieten hun 
sekretarissen in de steek en namen ontslag. 

Het havenpatronaat, bevreesd voor machts
vertoon en « rode •» stakingen, bleek gemakke
lijker te begeven en verbrak onder druk het 
gesloten akkoord. 

Zoals te voorzien reageerden de arbeiders die 
zich bedrogen achten zeer fel en spontaan 
werd het werk in alle afdelingen van de haven-
kapiteindiensten neergelegd op enkele zeer 
zeldzame uitzonderingen na. 

De haven ligt lam na een rekord-jaar en op 
een ogenblik van zeer grote drukte. De bevoor
rading van verschillende fabrieken komt in 
het gedrang. De raffinaderijen beperken hun 
aktiviteit. Het algemeen belang werd door de 
B.S.P.-politici, gevolgd door de A.B.V.V.-lei-
ding, kortweg opgeofferd aan kleingeestige 
afgunst en louter politieke drijfveren. 

Wat men van het akkoord tussen de haven-
patroons en de arbeiders ook moge denken, 
het was een oplossing die beide partijen voor
delig leek, die de draagkracht van de havenbe
drijven niet te boven ging en de voortzetting 
van de hoogkonjunktuur in de haven mogelijk 
maakte. 

Door achterbakse afdreiging dit akkoord 
kelderen en aldus onvermijdelijk een staking 
provükeren in de vitale havensektor : dit is de 
politiek van de « verantwoordelijke B.S.P.-
mandatarissen ». 

Dat de « verontwaardiging » van het A.B.V.V. 
hoofdzakelijk politiek is geïnspireerd bewijst 
trouwens het feit dat zij de oude akkoorden -
zoals voor de kraanmannen - nooit hebben 
bekritiseerd, ook niet wanneer een algehele 
herziening van de baremas de mogelijkheid 
bood deze gemengde formule te vervangen en 
de rechtstreekse tussenkomst van het bedrijfs
leven uit te schakelen. 

Herhaaldelijk reeds heeft de Volksunie de 
koppeling van de vakbeweging aan de poli
tieke partijen aangeklaagd. 

De havenstaking te Antwerpen bewijst eens 
te meer de noodzaak van een hervorming. De 
arbeiders mogen niet langer misbruikt worden 
voor louter politieke doeleinden. 

Mr. Hugo Schiltz 
Gemeenteraadslid Antwerpen. 

•Mi 
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ONMISBARE THUIS 
Door oceanen, door een zee. een strooi» 

of door oDOverwinneïiïke bergen v.in 
elkaar gescheiden, le\en de mensen op 
deze éne aarde. Ook na nog is een buurt-
Bemeenschap tassen de mensea ten noor
den en ten laiden van de Himalaya 
onKogetijk : men vliegt niet een paar 
keer per week even over iets dergelijks 
heen om eens een geaellige avond door te 
brengen. En toch zijn er steeds groepen 
mensen geweest - en zijn er nu nog -
die op de landkaart, door een adminis
tratie of door een grondwet met elkaar 
verbonden waren, terwijl ze dit eigenlijk 
toch niet willen. 

Natuurlijke hinderpalen die we tech
nisch overwonnen hebben, blijven \ er-
delen, en naast elfeaar wonen is vaak 
niet voldoende om ons te verenigen. Wat 
voor een onhegrijpelijk wezen is deze 
mens dan wel ? Toenadering, verbonden-
beid, vereniging zoeken en er blijkbaar 
heel \eel voor over hebben en toch v.eer 
zich afscheiden van anderen, zich groe
peren, een eenheid vormen tégen ande
ren [ 

De mens wil eten, maar niet enkel wat 
hem voedt en kracht geeft, maar wat 
hem be\alt, wat met zijn smaak overeen 
komt. Wij willen niensen rondom ons 
hebben, maar niet om bel even wie : er 
zijn er die we niet kunnen zien... Ellen
dig genoeg voor de beide partijen, maar 
het is zo ! Wij willen spreken, maar het 
teorietje dat men zich een taal kan aan
schaffen zoals H»en een schrijfmachine 
koopt, is al hopeloos voorbij gestreefd. 
Wij willen een geordend beslaan én heel 
wal vrijheid, maa.r er zijn heel wal meng
sels van orde en vrijheid waarin v.-e 
zouden verslikken. 

In « Brave New World » Iaat Huxley 
zijn « mensen > volledig gekonditioneerd 

uit de flessen komen (want dat zou de 
1, iionele manier zijo om geboren te 
worden). In de éne, alomvattende maat
schappij krijgt ieder dan zijn totaal be
paalde plaats, natuurlijk niet als enkeling 
maar als onderdeel ^an een funktionele 
groep. Of dit nu al dan niet werKelijk-
heid kan worden, kunnen we buiten 
beschouwing laten. Zéker is, dat de wer
kelijkheid helemaal anders is. We worden 
geboren in een bepaald gezin en wie na 
de moederschoot de schoot van het gezin 
missen moet, draagt daarvan een heel 
le\en lang de gevolgen ! 

Zonder Vader en Moeder worden we 
niet geboren, zonder gezin groeien we 
niet menselijk op en geen gezin leeft en 
bloeit buiten een menselijke gemeen
schap met een grotere of kleinere groep. 
Alleen zo leren we eten en smjken, leren 
we zien en liefhebben, leren we aanvoe
len en denken en spreken, .\lleen zo leren 
we gewoonten en orde aanvaarden en 
waarderen én vrij te leven zonder mis
dadig of minderwaardig te handelen. 

Realistisch bekeken hangt ons mens
zijn niet af alleen van ons geboren wor
den in het « menselijk geslacht s, maar 
van de werkelijke konkrete, beperkte 
gemeenschap waarin we na onze geboor
te opgroeien. Enkel deze gemeenschap is 
onze ruime levensgemeenschap. De om
vang ervan kan zeer verschillend zijn, 
^aar ontwikkeling wisselvallig; haar 
wwkelijkheid is onloochenbaar. Of we 
behoren lot een weinig talrijke stam van 
Indiaanse buffeljagers of tol een zeer 
ontwikkelde miljoeDen-genieenschap, mét 
en in het gezin waarin we opgroeiden 
na onze geboorte, is « ons volk 2> voor dit 
eigenaardige wezen, de mens, de onmis
bare thuis. 

Nemrod. 

l am, n o c h de n a a k t e o n t k e n 
n i n g i e t s k u n n e n bere iken . 
«De N i r w a n a zal we ldra E u r o 
p a bere iken , zo sp reken v a n 
daag , m e t e rns t ig ge laa t , t a l 
v a n profe ten e n d i l e t t a n t e n . 
E n Ik r e k e n mi j onde r deze 
l a a t s t e n ». 

B.S.P. EN KAMIEL 

Wij geloven d a t de B.S.P. 
b e s t zou k u n n e n v e r d r a g e n 
d a t h a a r rel ikwie H u y s m a n s 
h e t N i r w a n a zou g a » ! zoe
ken in Azië, liefst zo ver m o 
gelijk ! 

He t is pi jnl i jk voor een 
p a r t i j die a l a a n h e r s e n v e r -
k a l k i n g li jdt , n o g geschoren 
te z i t t en m e t een kwibus a''s 
H u y s m a n s , die m e t de dag 
nog r a a r d e r g a a t doen. E r g 
voor de j o n g e n s v a n L inks 
die d a a r h u n s t e u n m o e t e n 
g a a n zoeken ! 

DE GROTEN DER AARDE 

De groots te indus t r i ë l e o n 
d e r n e m i n g in de n i e t - k o m m u -
n is t i sche wereld is in de V.S. 
« G e n e r a l Motors », w a n n e e r 
m e n d e omze t en de n e t t o 
wins t in a a n m e r k i n g neemt . 
Bij de 500 groots te o n d e r 
nemingen zijn er n ie t m i n 
der d a n 306 u i t de U.S.A., 
te rwi j l G r o o t - B r i t a n n i ë op de 
tweede p l a a t s k o m t m e t 53 
o n d e r n e m i n g e n . J a p a n heef t 
er 38, Du i t s l and 33 en F r a n k 
r i jk 25. 

Nede r l and bezi t 6 were ld-
o n d e r n e m i n g e n : R o y a l 

D u t c h Shell , Unilever, P h i 
lips, A.K.U., Kon . Ned. Hoog
ovens en de S t a a t s m i j n e n . 
België hee f t e r 2 : P e t r o f i n a 
en Cockeril l Ougrée . E n L u 
x e m b u r g één : Arbed, 

TIEN JAAR 

EKONOMiSCHE GROEI 

IN VLAANDEREN 

Eer l ang ve r sch i jn t o n d e r 
deze t i te l een u i tgave van de 
Ekonomische R a a d voor 
V laande ren , t e r ge legenheid 
v a n zi jn t i en ja r ig b e s t a a n . 

E r word t een overz icht g e 
geven, m e t u i t gewerk t e s t a 
t i s t i sche gegevens, van de e -
konomische evolutie i n 
V l a a n d e r e n t i j dens de voor 
bije t i en j aa r . Deze s c h a t 
van gegevens k a n b e k o m e n 
worden door s t o r t i ng van 50 
fr op pos t r eken ing 4578.22 -
Ekonomische R a a d voor 
V l a a n d e r e n , R a v e n s t e i n s t r a a t 
60 te Brussel . 

W a r m aanbevo len ! 

VERKIEZINGEN 

W a n n e e r gr i jpen de ee r s t 
k o m e n d e p a r l e m e n t s v e r k i e 
z ingen p l a a t s ? T e n a l l e r 
l a a t s t e in mei . M a a r h e t k a n 
ook vroeger zi jn. 

I n ieder geval d i t j a a r . 
Zorg e r voor d a t gij de g r o 
t e s lag v a n d i ch tb i j k i m t 
volgen : n e e m een a b o n n e 
m e n t op de « Volksunie » door 
h e t leesgeld (220 fr) over t e 
schr i jven op per 1476.97 v a n 
Volksunie, Brussel 1. 

DE VERWARRING 

BIJ KAMIEL! 

Onder de t i te l « D e Ver
w a r r i n g in h e t Va t ikaan > 
h e e f t H u y s m a n s in «Volks
gaze t » v a n 23 december een 
op zijn z ach t s t u i t ged ruk t 
m e r k w a a r d i g « b e r s t a r t i k e l » 
gepleegd ! 

Men zou denken d a t de 
n o n s e n s als h u m o r werden 
bedoeld, doch d a t is o n m o -
ge ' i jk : h e t be t ref t wel d e 
gelijk een hoofdar t ikel , en 
d a n nog in een k r a n t als 
« Volksgazet» , w a a r m e n per 
def ini t ie geen h u m o r ver-
j re r s taa t ! 

Dus is h e t een e rns t ig en 
filosofisch a r t ike l w a a r u i t wi j , 
t o t ler ing van onze d o m m e 
lezers, enkele c i t a ten willen 
l ichten. 

Eers te c i t a a t : « W a t voor 
be teken is heef t v a n d a a g nog 
bv. de moeder v a n Jezus , m e t 
h a a r 7 k inde ren ? Was de 
heilige Gees t v e r a n t w o o r d e 
lijk voor Jezus al léén, en n i e t 
voor de 6 a n d e r e ? » 

SATAN EN KAMIEL 

Tweede c i t a a t : « I k h e b op 
de Univers i te i t van Luik een 
the ias toegewijd ( sic ) a a n 

S a t a n , die mi j is k o m e n b e 
d a n k e n , voor de objekt lv i te i t 
w a a r m e d e ik h e m b e h a n d e l d 
h a d . » 

Derde c i t a a t : « T i j d en s de 
l a a t s t e oorlog h e b ik in L o n 
den lezingen gehouden over 
z i jn b e s t a a n ( v a n S a t a n ) , 
en h i j was tegenwoordig . Hij 
i s s t eeds een vr iend van mi j 
gebleven, en h e t is mi j m o 
gelijk h e m te o n t m o e t e n 
w a n n e e r ik wil, m a a r u i t 
s lu i t end op een kruisweg ». 

De S a t a n k e n n e r H u y s m a n s 
bes lu i t d i t f an t a s t i s che a r t i 
kel m e t de opmerk ing , d a t 
t egen de boeddh i s t en n o c h 
h e t k r i s t endom n o c h de i s -

Ligt Menen aan de oevers van een meer ? Zo ziet het 
geval naar uit op deze luchtfoto van de westvlaamse 

er in ieder 
watersnood. 

VEEL DRUKTE ROND HET ONDERWIJS 
DER TWEEDE TAAL 

Wie belang stelt in dit probleem krijgt 
elke week heel wat voer in de ruif. 
De jongste dagen kreeg ik daarover onder 
ogen : artikels in De Standaard, de 
Nieuwe, de Volksunie, de Brug; een 
mededeling van de Stichting Lod. De 
liael over een studieweekeinde te Gent; 
formulieren van hel ministerie van 
Nationale Opvoeding en Kuituur voor 
een onderzoek in alle lagere scholen 
over de gebruikte leermiddelen bij het 
tweede-taalonderwijs. En dit in één 
week 1 

En de Heer Van den Boeynanls heeft 
van de wetgever en de minister zijn 
kommissie gekregen die het probleem 
grondig moet bestuderen. 

Totnogtoe kon vastgesteld worden dat 
alles erop gericht was, de Vlaamse kin
deren Frans te doen Ieren en de Waalse 
kinderen geen Nederlands te laten Ieren. 
Dit werd en wordt beoogd ten eerste 
door de wetgever t.Lz. het parlement, 

ten tweede door het ministerie van N.O.K., 
ten derde door ongeveer alle provincie-
en gemeentebesturen in Vlaanderen en in 
Wallonië, en vervolgens door de leidende 
organen van het vrij onderwijs. De feiten 
bewijzen dat ! Oordeel zeM : 

1) Het parlement heeft noch in 1932 
noch in 1963 de moed gehad, het tweede-
laalonderwijs in de lagere scholen van 
Vlaanderen en Wallonië verplichtend te 
maken of te verbieden. Het heeft die 
zaak aan ondergeschikte besturen over
gelaten. De tweede taal is het enige 
leervak dat fakultatief is. De Vlaamse 
parlementsleden hebben ook hier hun 
W^aalse meesters naar de ogen gezien. 
Maar het parlement heeft zodoende toch 
laten verstaan dat het tweede-taalonder
wijs in de eentalige streken zoniet over
bodig dan toch niet noodzakelijk is. Of 
wisten ze reeds goed hoe de wet zou toe
gepast worden I 

2) Het ministerie van N.O.K., dat het 

rijksonderwijs inricht en volledig be
heert, neemt een andere houding aan 
tegenover Vlaamse kinderen dan tegen
over de Waalse : in alle Vlaamse rijks-
lagere scholen en voorbereidende afde
lingen wordt Frans onderwezen als 
tweede taal. In de Waalse daarentegen 
staat het Nederlands niet op het program
ma. Of zijn er enkele uitzonderingen ? 
Het ministerie huldigt hier dus een 
« federalistische » regeling. 

Twee jaar geleden werd de jaarlijkse 
pedagogische week, ingericht door het 
ministerie, voor de Vlaamse leerkrachten, 
gewijd aan het onderwijs van het Frans, 
voor de Waalse leerkrachten aan... na
tuurlijke wetenschappen. Verleden jaar 
werd op de kantonale' onderwijzerskon-
ferenties in Vlaanderen gehandeld over 
het Frans ; in Wallonië echter geen kon-
ferenlies over het Nederlands. 

3) De provincie- en de gemeentebestu
ren gemeten de vrijheid, te beslissen of 
in de lagere scholen die zij hebben inge
richt, de tweede'taal al dan niet tol het 
programma zal behoren. Het rezultaat : 
in de Waalse provinciale en gemeente
lijke scholen wordt geen Nederlands 
onderwezen. In 90 % van de Vlaamse 
gemeentescholen wordt wel Frans onder
wezen. En sommige gemeentebesturen 
subsidiëren bovendien naschoolse Franse 

lessen, ingericht in strijd met de taalwet. 
4) Hetzelfde beslissingsrecht als de 

gemeentebesturen hebben ook de school-
komilees van de vrije lagere scholen. En 
dezelfde toestand doet zich voor : geen 
Nederlands in Wallonië, overal Frans in 
Vlaanderen. En de Centrale Raad van het 
Katoliek Onderwijs vindt deze toestand 
goed. 

Samengevat : al wie op schoolgebled 
beslissingsrecht bezit, gebnükt zijn 
macht om de Waalse kinderen te onttrek
ken aan hel onderricht van het Neder
lands en om de Vlaamse kinderen in de 
mogelijkheid Ie stellen later de taal van 
hun Waalse meesters te spreken. Op deze 
wijze kan de bevoorrechte pozitie van 
hel Frans en van de Walen te Brussel en 
elders in het land verzekerd blijven en 
kunnen de Vlamingen zich als onderge
schikten of tweederangsburgers hand
haven ! 

Tegen deze toestand moeten de Vla
mingen zich verzetten en op verschillende 
terreinen de aangepaste aktie voeren. 
Hel onderwijs der tweede landstaal op de 
lagere school moet algemeen verplich
tend gemaakt worden of moet verboden 
worden. Geen andere oplossing is aan
vaardbaar. 

R D J ) . 

file:///lleen
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VENSTER OP HET BUITENLAND 

De vier beslissende gebeurtenissen van het jaar 1964 volgden mekaar op in 
bliksemfcempo in de tweede helft van oktober en de eerste dagen van novem
ber. Deze vier gebeurtenissen maakten niet alleen van de korte periode waar-
In ze samenvielen, een uitgesproken nieuws-top; ze zullen daarenboven zowel 
in goede als in slechte richting he t jaar 1965 en de verdere t oekomt beslis
send bepalen. We noemen ze : op 15 oktober kwam uit Moskou het verrassend 
bericht dat Kroesjtsjev «wegens gezondheidsredenen» was teruggetreden; 
24 uur later ontplofte in China de eerste atoombom; dezelfde dag versloeg 
de Britse Labourpartij de konservatieve partij bij de verkiezingen en kwam 
zo, na een onderbreking van dertien jaar, terug aan de macht; op 4 november 
tenslotte werden — zoals verwacht — in de V.S. de prezidentiele veritiezingen 
gewonnen door de Texaan Lyndon B, Johnson. 

De twee eerstgenoemde gebeurte
nissen zijn ongetwijfeld de belang
rijkste van het voorbije jaar. Het 
Franse blad « L'Express », dat Mao 
Tse Toeng uitriep tot « man van het 
j aa r» , was dan ook beter geïnspi
reerd dan de Amerikaanse « Times », 
die het hield bij L.B. Johnson. 

De val van Kroesjtsjev en zijn op
volging door het vijf manschap Bresj-
nev-Kossygin-Soeslow-Sjelepin, kwam 
totaal onverwacht. Geen enkele der 
erkende « kremlinologen » uit de we
reldpers had de gebeurtenis voorzien. 
De val van Kroesjtsjev, wiens pozitie 
in het Westen als uiterst solide werd 
beschouwd, was gedeeltelijk het ge
volg van enkele politieke en ekono-
mische mislukkmgen en van de klas
sieke persoonlijke tegenstellingen die 
uiteindelijk een partijkoalitie tegen 
hem in het veld brachten. De door
slaggevende faktor was echter on
miskenbaar het Chinees-Russisch 
konflikt dat onder Kroesjtsjev eks-
treme vormen had aangenomen en 
dat uitgegroeid was ver boven een 
zgn. ideologisch geschil. 

Waarheen de wijziging van de 
Kremlin-top leidt is thans, 2 maand 
later, nauwelijks duidelijker te voor
spellen dan toen. Wél is het klaar dat 
de machtsverhoudingen zich nog niet 
gestabilizeerd hebben en dat in het 
vijfmanschap momenteel geworsteld 
wordt om de macht. De Sovjetpolitiek 
zal in de e.k. tijd dan ook bepaald 
worden door dit vraagstuk van de 
macht en door het streven naar een 
nieuwe verhouding met de overige 
kommunistische landen en vooral 
met China, 

Door Kroesjtsjev — zijn hardnek
kigste tegenstrever — uit te schakelen 
en de dag daarop een atoombom te 
laten ontploffen, heeft Mao Tse Toeng 
onmiskenbaar het wereldgebeuren 
van het jaar 1964 gesteld in het t e 
ken van het Chinese feit. 

Indien het al waar is dat één en
kele atoombom militair totaal in het 
niet verzinkt naast het atomaire ar
senaal van de V.S. en de Sovjetunie, 
Is het toch even onmiskenbaar dat de 
Chinese atoombom enkele niet over 
het hoofd te ziene verrassingen in
hield. Daar was ten eerste het feit 
dat . zeer tot verbazing van de Wes
terse waarnemers, de proefbom in de 
Takla Makan-woestijn van een veel 
geperfektioneerder type was dan al
gemeen verwacht werd. Deze techni
sche prestatie van de Chinezen heeft 
alle pronostieken over de duur van 
de uitbouw ener Chineze atoommacht 
overhoop gegooid. De diskussie gaat 
thans niet meer over de tijdsdnxir die 
China nodig zal hebben om uit te 
pakken met de H-bom, doch wel over 
de periode die nog zal verlopen voor
aleer China de middelen zal hebben 
om atomaire wapens naar hun doel te 
brengen : raketten, onderzeeërs, 
vliegtuigmoederschepen. 

Dringender dan ooit wordt he t de 
wereld met de verblindende atoom-
flits van Takla Makan duidelijk ge

maakt, dat wij moeten «leren leven 
met de Chinezen ». 

Wij moeten leren leven niet al
leen met een reusachtige Chinese na
tie, die binnen haar historische gren
zen afgesloten en geïsoleerd blijft, 

De gebeurtenissen in Moskou en 
Zuid-Vietnam — en onrechtstreeks 
dus ook in zeer sterke mate het feit 
China — speelden hun rol bij de 
Amerikaanse prezidentsverkiezingen. 
Een overwinning van L.B. Johnson 
werd bij deze verkiezingen algemeen 
verwacht en voorspeld. De overwin
ning was echter van een dergelijk 
formaat, dat zij hoegenaamd niet 
meer pastte bij het eerder zeer be
perkte formaat van de overwinnaar 

verschuiving», gelijk men de prezi
dentsverkiezingen heeft genoemd, zal 
achteraf alleen maar een elektorale 
cijferverschuiving blijken te zijn; de 
grote aanhang van Johnson — waar
in een aktieve rol werd gespeeld door 
de zakenwereld — veroordeelt de 
Amerikaanse prezldent tot een poli
tiek van middehnatisme en stagnatie, 
met uitsluiting van het doordrijven 
of nastreven van belangrijke hervor
mingen die zich in de V.S. opdringen. 
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maar ook met de aktieve Chinese 
aanwezigheid elders in de wereld. De 
Gauile heeft daar reeds de besluiten 
uit getrokken door de Chinese Volks-
repubUek door Frankrijk te laten er
kennen. De aktieve Chinse aanwezig
heid bleek in 1964 duidelijk bij de 
twee belangrijkste onrusthaarden 
van de wereldpolitiek : Zuid-Vietnam, 
waar de Chinese dreiging de Ameri
kanen iedere grootscheepse militaire 
aanpak onmogelijk maakt en Kongo, 
waar China praktisch pntalipk een 
van zijn troeven in de stnju on- Af
rika heeft laten zien. 

zélf. De Amerikaanse prezidentsver
kiezingen zijn een ontgoochelend 
schouwspel geworden, niet zozeer om
wille van de kandidatuur van de zeer 
omstreden Goldwater, daji wel om
wille van de totale afwezigheid van 
enig pozitief element van betekenis 
in de kampanje van de overwinnaar. 
Het zeer omvangrijke vertrouwensvo
tum dat Johnson kreeg, is een louter 
negatief votum geweest, dat al even
min de Amerikaanse demokratie 
heeft gediend dan een eventuele 
overwinning van Goldwater dat zou 
hebben gedaan. De «politieke aard-

, ^ de grote verliezer ... 

Een belangrijk feit in 1964 was on
miskenbaar de overwinning van La
bour in Engeland. De gevolgen van 
deze overwinning zijn nog moeilijk te 
overzien. Er moet vooreerst al reke
ning gehouden worden met het feit, 
dat Labour over een zeer nipte meer
derheid beschikt — te nipt volgens 
velen om ingrijpende veranderingen 
in de Britse politiek mogelijk te ma
ken. De Labourregering heeft daar
enboven geen al te gelukkige s tar t 
gehad In het binnenlands beleid. 
Wilson had het vertrouwen in het 
Britse pond zozeer geschokt dat hij 
de eerste twee maanden van zijn be
leid praktisch helemaal heeft moeten 
wijden aan de ekonomische krizis en 
de verdediging van de munt, waarbij 
hij op spektakulaire wijze het buiten
land ter hulp riep In zijn buiten
lands beleid wordt Wilson sterk ge
hinderd door het feit dat de socia
listische propagandaslogans zich 
slechts zeer gedeeltelijk laten over-
eenbrengen met de politieke reali
teit. Het is een groteske gril van het 
politieke spel dat een premier, die 
aan de macht werd gebracht door een 
partij wier voornaamste s'ogan op 
het gebied der buitenlandse politiek 
die van de atomaire ontwapening 
was, thans op het wereldforum moet 
aantreden met een eigen atomair 
koncept dat dan ook niat anders dan 
halfslachtig kan zijn 

Belangrijke gebeurtenissen in net 
voorbije jaar waren eveneens de oor
log in Zuid-Vietnam en de strijd m 
Kongo, waaraan wij in ons blad ge
durende de jongste maanden herhaal
delijk aandacht hebben geschonken. 

De Gauile's houding inzake de 
MLF en de EEG — eveneens uitvoerig 
behandeld in de jongste nummers 
van ons blad — behoort eveneens to t 
he t topnienws 

De laatste dag van net jaar hield 
nog een uiterst belangrijke gebeurte
nis in petto : de breuk van Indone
sië met de Ü.N.O De gevolgen daar 
van zijn voralsnog onmeetbaar; het 
is echter duidelijk dat de wereldor
ganisatie — waarin China nog steeds 
niet is vertegenwoordigd ! — een zeer 
zware slag heeft moeten inkasseren. 

Toon van Overstraet^n. 
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Er is een tijd geweest dat in een groot deel van Europa meer begrip aan de 
dag werd gelegd voor Zmd-Afnka dan dit tegenwoordig — uit oorzake van 
een stelselmatige kampanje tegen dit land — het geval is. De boerenoorlog 
tegen de Engelsen gevoerd in de laatste jaren van de negentiende eeuw, ver
wekte in vele landen een golf van simpatie voor de boeren die het moedig 
opnamen tegen de machtige Engelse indringer. Niet in het minst ook in 
België, waar (te Brussel aan de Livornestraat nr 8) het Europees hoofdkwar
tier van de boeren-generaals gevestigd was. In werkelijkheid herbergde dit 
he t gehele departement van buitenlandse zaken van de regering die onder 
leiding stond van president Paul Kruger. De gevolmachtigde minister en bui
tengewoon gezant van de repubhek, was niet alleen bij het Belgisch hof ge-
akrediteerd, maar ook in Duitsland, Rusland, Nederland, Portugal en Frankrijk. 

De hulp die het boerenleger gebo
den werd (er werd hier te lande mu
nitie gemaakt voor de Zuid-Afnkaan-
se vrijheidsstrijders en voedsel gele
verd) bestond ondermeer ook uit een 
Rode-Kruiszending en het is in dit 
verband dat wij deze reportage ge
maakt hebben. Wij bezochten immers 
de laatste nog in leven zijnde Vla
ming die het gebeuren van dichtbij 
heeft meegemaakt, niet als soldaat 
maar als verpleger. 

Hij heet Teunckens, werd geboren 
te Sint Jans Molenbeek, is zopas 85 
jaar geworden en woont één hoog in 
een grijze, ietwat oudere apartements-
building te Brussel, midden de herin
neringen die getuigen van een avon-
tuurhjk leven dat grotendeels werd 
doorgebracht ver van het vaderland, 
bij onze tegenvoeters. 

karel teunckens 
Hij heeft zilverwit haar, rookt niet, 

zit kaarsrecht en weet alles tot in de 
kleinste bijzonderheden te vertellen, 
ook al IS het dadeUjk meer dan 65 
jaar geleden Hij noemt namen van 
steden, dorpen en rivieren. Namen, 
van een kontinent aan de andere kant 
van de wereld, die voor de Vlaming 
een vertrouwde klank hebben. Namen 
ook van mensen die hij ontmoette 
onder de Afrikaanse hemel, ja zelfs 
data van soms minder belangrijke 
gebeurtenissen Het is verbazingwek
kend te horen hoe hij het allemaal 
nog zo glashelder weet, vooral als je 
bedenkt dat zijn avontuur zich niet 
beperkte tot de boerenoorlog, maar 
dat deze man veertig jaar in China 

dertaai), Chinees, Engels, Duits, Frans 
en zou het (zelfs na zoveel jaar) niet 
erg moeilijk hebben om een mondje 
zuiver Zuid-Afrikaans weg te geven 

Het begon eigenlijk allemaal heel 
kalmpjes. Teunckens was in 1896 vri j
williger geworden bij het (Pas in zijn 
beginstadium verkerende) Rode Kruis 
en bracht het tot brankardier met 
dito getuigschriften. Geen betaalde 
job, maar een zuiver vrijwillige taak, 
waartoe — in die eerste idealistische 
periode — velen bijtraden. 

Toen nu in het raam van de hulp 
aan het Zuid-Afrikaanse boerenleger, 
een Rode-Kruiszending werd voorbe
reid, bevond Teunkens zich onder de 
vrijwilligers die zich opgaven om mee 
te gaan. 

Ze vertrokken op 24 november 1899 
per trein vanuit Antwerpen naar 
Amsterdam : een groep van 'n dertig 
man, meestal Antwerpenaren, verple
gers, ambulanciers, twee dokters, 'n 
apoteker en 'n zevental verpleegsters. 

Het was eigenlijk een gemengde 
zending, want te Amsterdam vervoeg
den ze ook Nederlandse en Duitse 
Rode Kruismensen. Ze scheepten 
trouwens in op het Duitse transport
schip « Herzog », half zeil, half stoom, 
zogezegd omdat in deze zeiler ook een 
stoommachine was ingebouwd. Het 
werd een reis die reeds heelwat op
winding met zich bracht. Niet alleen 
duurde ze vijftig dagen en waren er de 
onvermijdelijke stormen, maar boven
dien werd het schip — enkele dagen 
voor de aankomst — gepraald door 
een Engelse oorlogsbodem, aangehou
den en opgebracht naar Durban, een 
heel eind verder dan de eigenlijke 
ontschepingshaven die op Mozam
bique gelegen was. De Engelsen be
weerden dat de oorlogsmateriaal voor 
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Die waren inderdaad weggenomen 
om op het land tegen de boeren in
gezet te worden, daar het boerenleger 
op zeker ogenblik over zwaarder ge
schut beschikte dan de Engelsen Het 
werd een onderzoek (naar het zoge
naamde oorlogsmateriaal) dat lang 
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woonde, en ettelijke jaren gevangen
schap doorbracht in een Japans kon-
centratiekamp. 

Hij spreekt Nederlands (zijn moe-

het boerenleger aan boord hadden. Te 
Durban kwamen ze tussen de Engelse 
oorlogsbodems terecht. Het waren 
oorlogsschepen zonder kanonnen... 

ÏS'i iiiiiiH/:', 

aansleepte : de R.K.-mensen en oe 
bemanning van de «Herzog » waren 
zoveel als gevangenen op het eigen 
schip, ze mochten geen post ontvan
gen of versturen en met niemand «op 
de wal» spreken. 

Het duurde acht dagen. Toen kwam 
er een Duits slagschip opdagen en 
werden ze vrijgelaten. 

overbelast 

Foto bovenaan : Karel Teunckens toont ons op een oude kaart van de Boereu-
republiek Transvaal de weg Brandfort - Pretoria, die hij - tijdens de teiugieis -
op anderiialve maand, te voet aflegde. Foto hierboven : tijdens de Boei enoorlojj 

trekt een commando van Generaal De Wet over de Oranje-rivier. 

Het schip zette dan koers naar de 
oorspronkelijke bestemming, Loren
zo Marques in Mozambique, van 
waaruit de groep per trein naar 
Transvaal ging en in de hoofdstad 
Pretoria op een zeer hartelijke wijze 
door de bevolking en de Boeren-rege-
rmg ontvangen werd 

De lichte uitrusting die de zending 
bij zich had, bleek reeds vóór het 
vertrek naar het front onvoldoende te 
zijn Een vijftiental dagen werden 
besteed aan het vervolledigen — in 
de mate van het mogelijke — van 
deze uitrusting. Er werden paarden 
voor de kleine brancardwagentjes 
gespannen en het zwaardere mate
riaal (tenten, voedsel, koffers met 
geneesmiddelen) werd ondergebracht 
in huifkarren die bespannen werden 
met elk zestien ossen. Het hele hebben 
en houden ging per trein over de 
grens naar Natal om dan op eigen 
houtje (te voet, met ossen en paar-
denkarren) het front te bereiken. 

Er ontstond herrie met de ossen : 
niemand van het gezelschap had eni-
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ge ondervinding van deze in Zuid-
Afrika veelvuldig gebruikte trei le-
ren. De beesten liepen het veld in en 
waren niet tot het voorttrekken van 
de wagens geneigd... Tot ze van de 
overheden een boer en 'n zestal kaf
fers toegewezen kregen die met dQ 
ossen wisten om te gaan. ^ 

Te Lady-Smith waren de Rode* 
Kruismensen vlakbij het strijdtoneel. 

Ze kwamen er toe, vlak na de grote 
slag bij Spioenkop. Het kamp werd 
opgeslagen in de omgeving van een 
kraal die vol gekwetsten lag. Er wa
ren inderdaad ongelooflijk veel ge* 
wonden en de kleine hulpdienst ge* 
raakte reeds onmiddellijk overbelast 
De enkele tenten met de weinige ma-i 
trassen, veldbedden en draagberries 
waren een schijntje van hetgeen wer
kelijk nodig zou geweest zijn om de 
meest zwaargewonden enigzins fat* 
soenlijk onder te brengen. Bovendiea 
was het op dat ogenblik in die streek 
onmenselijk warm, en hing een onge
looflijke stank van dood en verrotting, 
gepaard aan een insektenplaag, zo
danig zelfs dat het Engelse leger 
wegtrok in de richting Colenso. Later 
kwam het boerenleger hier in de aan 
val en volgde ook de verplegersgroep 
het front. Onderweg naar deze stad 
werd er op hen geschoten, maar ge
lukkig vielen er geen gekwetsten. 

In Colenso zag Teunckens — en bij 
herinnert het zich nog zeer goed tot 
in de kleinste bijzonderheden — voor 
het eerst de aanplakbrieven waarop 
de foto van Winston Churchill en de 
slogan : « Gezocht dood of levend, 
beloning 25 pond ». 

colenso 
Later — in Zoeloeland — zag hi j 

ook het graf van prins Napoleon die 
aan de zijde van de Engelsen vochti 
en bij verrassing gedood werd door 
de Zoeloes. 

Ze kwamen in Colenso in de dagen 
toen generaal Roberts aangesteld werd 
tot bevelhebber. De groep werkte dag 
en nacht in een onmenselijk tempo 
en met alleen de mogelijkheid de 
hoogstdringende zorgen toe te dienen. 
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het regende was het land werkelijk 
rot. De wagens waren niet meer te 
verslepen en de rivieren niet meer 
over te steken. Ze sliepen tussen de 
wielen van de karren of van de spoor
wagens en werden vaak wakker in de 
modder of in het water. 

besmetting 

De direkteur van de inlichtingsdienst bij de Zuid-Afrikaanse ambassade overhan-
dig:de - namens de regering en de ambassadeur - enkele geschenken aan de laatste 
^ laamse veteraan uit de Boerenoorlog ter gelegenheid van diens 85ste verjaardag 

op 29 december jongstleden. 

Materiaal om een werkelijk veldhos
pitaal in te richten hadden ze niet, 
om dringende heelkundige ingrepen te 
verrichten evenmin, alleen maar wat 
ontsmettingstoffen en verband wa
ren voorhanden. In regel ging het 
dan ook zo, dat zij de meestdringende 
zorgen toedienden en de gekwetsten 
vervolgens met spoorwagens of huif
karren naar de verder van het strijd
toneel gelegen grote centra « verzon
den » Inderdaad, het ging er niet zo 
heel zacht aan toe : de gewonden, 
vaak buiten bewustzijn of stervende, 
werden op open spoorwagens gelegd 
en over grote afstanden vervoerd. 

Was de Rode-Kruisgroep gelegerd 
nabij een spoorweg, dan had zij de 
beschikking over een drietal wagens 
die als rijdend veldhospitaal dienst 
deden. Alles bijeen was de uitrusting 
me t aangepast aan de omstandighe
den, het klimaat en de strijdmetode, 
die dikwijls uit een guerrillataktiek 
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Het monument te Lindley, ter ere van 
mevrouw Laridan. 

bestond Het water van de rivieren 
was besmet, ontelbaren kwamen om 
ingevolge dysenterie, anderen weer 
door besmetting veroorzaakt door de 
bakteriën die verspreid werden door 
de insekten Grote moeilijkheden wer
den veroorzaakt door het snelwis-
eeiende front, dat geen vaste lijn had, 
waar er ook vaak sporadisch gevoch
ten werd in zeer onherbergzame ge
bieden. De hulpdienst volgde zo goed 
het maar ging met de ossenwagens, 
waarbij soms tot drie maal zestien 

trekdieren voor één enkele kar dien
den gespannen, wanneer bergachtig 
terrein doortrokken werd of rivieren 
overgestoken. De meeste bruggen wa
ren opgeblazen en de overtochten 
gebeurden door het water. Soms wer
den zelfs de beddingen van de 
(droogstaande) rivieren als wegen 
gebruikt. Vaak werd 's nachts opge
trokken Tijd om de tenten op te 
slaan was er niet, de mannen sliepen 

Muilezels en ossen waren de enige 
dieren die nog door het verwoeste 
land konden. Ze werden gebruikt om 
de gewonden naar de Duitse veldhos
pitalen te brengen, die een halve dag
reis achter het front gelegerd waren. 
Teunckens vertelt ons van d^ haast 
ongelooflijke moed die de boeren aan 
de dag legden. Ze bezaten meestal al
leen een geweer, een pijp en enkele 
ossen. Werden de ossen gewond, dan 
maakte men ze ook onmiddellijk af, 
want men gebruikte hun vlees als 
voedsel, meestal het enige voedsel 
trouwens. Het vlees werd in repels 
gesneden en in de zon te dfogen ge
legd. Soms kwam er ook ander voed
sel : suiker, meel en gedroogde vruch
ten. Als er vuur gemaakt werd dan 
gebeurde dit met behulp van dierlij
ke uitwerpselen... 

Het boerenleger was ten prooi aan 
de besmetting, overgebracht door in-
sekten, gewonde dieren die rond
doolden en door gewonden die nau
welijks konden verzorgd worden. 
« Veel meer dan het Engels leger ver

president Kruger had ook zij gehoor 
gegeven aan de oproep om als ver
pleegster het boerenleger te gaan 
helpen. Haar grafmonument wordt 
nog steeds met zorg onderhouden op 
het stedelijke kerkhof van Lindley en 
draagt het volgende opschrift in het 
Nederlands : « In memoriam Me
vrouw Louise Laridon. Geboren te 
Waregem (België) den 27 april 1850. 
Gestorven te velde bij Lindley 
(Oranje Vrijstraat) den 10 mei 1900 
als verpleegster bij de Belgisch-Duit-
sche ambulancie ». 

Teunckens bleef twee jaar in Zuid-
Afrika bij het boerenleger, haast tot 
op het einde van de tweede vrijheids
oorlog die in 1902 bezegeld werd met 
de ondertekening van het Verdrag 
van Vereeniging. 

Zuid-Afrika was zijn eerste grote 
avontuur. China en het Verre Oosten 
brachten de volgende. In 1912 vertrok 
hij naar het land van de spieetogen, 
woonde en werkte gedurende dertig 
jaar in Tintsin, waar hij ondermeer de 
plaatselijke trammaatschappij mede 
organizeerde. Nadien vestigde hij zich 
aan een van de mooiste gedeelten van 
de kust, woonde er gedurende enkele 
jaren en zou er waarschijnlijk geble
ven zijn zo de oorlog niet uitgebroken 
was. Hij werd gevangen genomen 
door de Japanners, kende drie jaar 
koncentratiekamp en leefde nadien 

«nog een tijdlang in China, ook on
der kommunistisch bewind. In 1952 
keerde Teunckens, na een afwezigheid 
van veertig jaar, naar het heimat-
land terug. 

Zijn woonvertrekken, zijn — zoals 
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meestal op de grond in een deken, 
bakten en braadden wanneer er kans 
toe was op open vuren, aten meestal 
gedroogd ossenvlees, het voedsel van 
de boeren en hadden onnoemelijk 
veel last van allerlei ongedierte. 

Ze staken de Toegela over onder 
dreiging van Engels geweervuur, wer
den door Ierse vrijwilligers, die aan 
de zijde van het boerenleger streden, 
over de Zandrivier gebracht, net vóór 
de brug opgeblazen werd. Ze hebben 
ze trouwens zien springen. Ze hebben 
ook de dam zien begeven die de boe
ren in de rivier bij Colenso hadden 
gebouwd om het water voor de En
gelsen af te snijden Ze werden door 
de «Rooineks» gevangen genomen, 
maar na inzage van hun papieren 
weer vrij gelaten. Ze vilden op de 
duur zelf ossen en braadden het vlees 
op vuren die gestookt werden met 
deuren en ramen van kapotgeschoten 
huizen... 

mocht de ziekte onder de boeren, de 
rangen van dit moedige leger uit te 
dunnen » zo getuigt Teunckens. Maar 
boven alles stond het legendarische 
voorbeeld van de boeren-generaals. 
Het was dit voorbeeld dat de moed 
erin hield, ook bij de mannen van 
het Rode Kruis. Onze zegsman her
innert zich nog zeer levendig gene
raal Botha, onder wiens bevel de 
groep stond. Ze volgden zijn leger 
langs de spoorlijn en met de ossen
wagens helemaal tot in Brandtsfort 
in Oranje-Vrijstaat, het verste punt 
dat zij bereikt hebben. 

Onderwege stierf een van de ver
pleegsters, eveneens aan dysenterie. 
Het gebeurde bij de aftocht uit Win-
burg Ze werd 's anderdaags te Lind
ley begraven Mevrouw Laridon werd 
geboren te Waregem als dochter van 
een orgelfabrikant en zij was waar
schijnlijk de eerste Rode Kruiszuster 
in Zuid-Afrika. Na een bezoek van 

wij reeds zegden — één herinnering. 
Vooral China : de meubelen, de ge
bruiksvoorwerpen, de prenten en de 
schilderijen, de beelden en de tapij
ten. Maar tussen de talloze boeken, 
nota's en dokumentatie, weet hij toch 
zonder aarzelen te grijpen naar het
geen hem bijgebleven is uit z'n eerste 
grote belevenissen, het bloedige en 
aangrijpende gebeuren dat hij mee
maakte, nu vijf en zestig Jaar gele
den in het (toen vooral) verafgelegen 
Zuid-Afrika En op een oude bedui
melde kaart (ze hing bij moeder 
thuis in de keuken , zodat het menske 
aan de hand van zijn brieven, kon 
zien waar zoonlief zat) wijst hij aan 
de vele reporters die er komen, de 
plaatsen waar het boerenleger vocht 
en waar hij en de andere mannen van 
de hulpploeg probeerden een beetje te 
lenigen in <1ie grote, haa'st onmense
lijke mizerie. 

Staf De Lie. 

wanhoDJg 
De mannen van de Rode-Kruisgroep 

verzorgden in de mate van het mo
gelijke iedere gekwetste van welke 
nationaliteit ook, zelfs de gewonden 
van de tegenstander, in dit geval het 
Engels leger. Maar in hun har t ston
den ze bij de boeren, de Zuid-Afri
kaanse vrijheidsstrijders. Zelfs toen 
de Engelsen hen eens grote bedragen 
aangeboden hebben om voor hen te 
komen werken weigerden zij dit en 
bleven het boerenleger trouw, ook al 
kenden zij er de grootste ontberingen 
en werden ze er niet voor vergoea. 

«Ge kunt met geloven, als g'het 
zelf niet hebt meegemaakt, wat voor 
een ellende het daar was» vertelt 
Teunckens ons en na haast drie kwart 
eeuw ziet ge op zijn gezicht nog de 
trek van afgrijzen bij de gedachte 
aan de gruwelen die hij daar in 
Zuid-Afrika heeft "y^y^en 

Het was soms werkelijk om bij te 
wanhopen : het gebeurde, dat er zes 
man nodig waren om ergens één ge
kwetste te gaan ophalen. Wanneer 

Een van de weinige foto's uit de Zuid-Afrikaanse Hjd van Kaïel Teunckens : de 
Rode Kruisgroep (met karren en spoorwagens) ergens achter de frontlijn, in 

Oranje - Vrijstaat. 
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6HLIN - BAUDOUR 

CIJFERS EN FEITEN 

Een mooi stukje literaire Joemalistiek wordt het niet. Wat hierna te lezen 
staat , is geen poging om een stilistisch goed-geslaagd artikel voor deze jaar
gang te schrijven. We hopen enkel dat we er gaan in slagen de cijfers en 
feiten voor zichzelf te laten spreken en het maken van de passende kommen-
taar derhalve aan de welwillende lezer te kunnen overlaten. 
Ons verhaal begint einde 1947, met de Algemene Volkstelling van 31 december. 
De Waalse gemeente Ghlin, op enkele kilometers van Bergen, telt dan 6.287 
inwoners. In de buur-gemeente Baudour worden er 4.745 geteld. In de meeste 
andere gemeenten van de omgeving b ereikt men zelfs die cijfers niet : St-
Ghislain telt 3.279 inwoners, Wasraue 3.451 en Tertre 4.088. Alleen Jemappes, 
enkele kilometers meer ten zuiden, heeft 12.902 inwoners. Samen dus een 
goede 32.000 ingeschrevenen in de bevolkingsregisters, verdeeld over een op
pervlakte van 5.963 ha. 

Het zijn meestal zeer tipische 
Waalse gemeenten : het rijksgemid-
delde van het aantal kinderen bene
den 5 jaar t.o.v. de totale taeyolking, 
is op 31 december 1947 3,8 %. In Je
mappes komt men echter amper aan 
3 % In de twee gemeenten die Je
mappes qua inwoners volgen — Ghlin 
en Baudour — zijn de percentages 
respektievelijk 3,9 en 3 %. In St-
Ghislain komt men zelfs pas aan 2,2 
%. De hele omgeving is trouwens niet 
veel minder aan het verouderen : het 
arrondissement Bergen haalt 3,4 %. 

De streek zelf is niet fel aantrek
kelijk. Ze zal zo trouwens tot 1959 
blijven : gelegen op de noord-helling 
van de Hainevallei, is de grond er 
arm en slechts bedekt met enkele 
schrale weiden. Men kan er ten an
dere niet zo gemakkelijk heen en 
niets schijnt er op te wijzen dat deze 
streek nog ooit eens uit haar afzon
dering zou gehaald worden. 

Wie vandaag in de streek op be
zoek gaat, komt er binnengereden 
langs een mooi-zwarte asfalt-weg, 
nieuw aangelegd en derhalve spie-
gelglad. Industrie-inplantingen heb
ben de vroeger zo mizerabele streek 
haast onherkenbaar gemaakt. Ach
tereenvolgens kan men er vandaag 
bezoeken : een herstel- en onder-
houdswerkplaats voor wegvoertuigen 
(Mirgaux); een fabriek voor machines 
en machine-onderdelen voor tekstiel-
en konfektiebedrijven (Cameron 
Mach); een maatschappij die op 
grote schaal gegolfd inpakkarton 
voortbrengt (Weyerhauser); twee fa
brieken toor zware betonnen voor
werpen (Pourveur); een fabriek voor 
nijverheidsrubber (Pirelli); een wals
en profileerwerk voor aluminium 
(Aleurope); een belangrijke flessen-
fabriek (Verlica); de nieuwe Brasse
rie de Ghlin; een werkplaats die ge-
Bpecialiseerd gereedschap voortbrengt 
om stoffen te snijden; het Comptoir 
Metallurgique Europeen, dat bijzon
der goed is uitgerust met hef- en 
laadtoestellen en waar een interna
tionale beurs wordt gehouden voor 
overtollig staal en staal van tweede 
soort. 

Daarenboven werd reeds terrein be
sproken door o.a. Stewart Warner 
(verwarmingstoestellen) en Comagri 
(meststoffen). Noteer ook dat nog 

terrem klaar ligt waarop nog dubbel 
zoveel installaties plaats kunnen vin
den. 

De NMBS was niet karig : een 
spoorweg werd aangelegd en met de 
aanleg van aanvoer- en dwarslijnen, 
bruggen, perrons e.d. werd begonnen. 
En : «naarmate de bedrijvigheid ver
groot, zal de rech streekse aansluiting 
op het grootnet-NMBS geschieden 
door de verlenging van de spoorweg-
lijnen tot Baudour, waar nieuwe 
aansluitingen kunnen voorzien wor
den, welke aldus de rechtstreekse 
verbindingen met de grote industri
ële centra van Noord-Frankrijk ver
gemakkelijken ». (Spoornieuws, 
NMBS-uitgave, oktober 1964). 

We keren even nog terug naar ein

de 1947, naar de schrale gr^as-vlakte 
tussen Ghlin en Baudour, waar niets 
er op scheen te wijzen dat deze streek 
nog ooit eens uit haar afzondering 
zou gehaald worden... 

En we stellen de lezer slechts deze 

IS DAT MISSCHIEN 
Een der ergste kwalen van de Belgische samenleving is de verregaande ver

politisering van het openbaar ambt. Favoritisme, vriendjesdienst en kamera-

denrepubliek zijn schering en inslag in onze departementen, parastatalen en 

overige administraties. Niet de criteria van bekwaamheid, doch wel de po

litieke of syndikale kleur geeft de doorslag bij benoemingen. We brengen 

hieronder een paar treffende voorbeelden uit de allerjongste dagen. 

Een klerk bij de Regie van Telegra
fie en Telefonie, wonende te A.(l) , 
slaagde voor een paar jaar in de be-
vorderingsproef van opsteller (eerste 
deel). Vooraleer hij door de examen
commissie schriftelijk werd verwit
tigd, kregen zijn ouders het bezoek 
van Mevrouw X.( l ) , echtgenote van 
een volksvertegenwoordiger, die hen 
kwam verwittigen dat hun zoon ge
slaagd was in de eerste proef. 

-Waarom moet een onpartijdige 
examencommissie, waarvan de wer
king overigens reeds onder controle 
staat van de politieke vakbonden, de 
examenuitslagen mededelen aan het 
kabinet van de Minister, vooraleer zij 
aan de belanghebbenden worden me
degedeeld ? 

Ligt het er niet vingerdik op dat 
men vanwege de kandidaten een be
zoek aan de politiekers uitlokt, die 

aldus bij de examinandi de indruk 
willen laten dat zij de uitslagen van 
de tweede proef kunnen beïnvloeden? 

Erger nog Wat gebeurt er wanneer 
in het Kabinet van de Minister vast
gesteld wordt dat een der geslaagde 
kandidaten een politiek tegenstrever 
is ? Kunnen de geïnteresseerde poli
tiekers dan de nodige eerlijkheid op
brengen om de uitslagen van de twee
de proef niet te beïnvloeden ? 

Ons is anderdeels het geval bekend 
van een dame (1), lagere bediende 
van het Ministerie van Openbaar On
derwijs, destijds als tijdelijke aange
worven onder obediëntie van de 
B.S.P. en te dom om te slagen in de 
regularisatieproeven die speciaal voor 
de tijdelijken werden ingericht. Toch 
was zij bekwaam genoeg om op het 
dossier van een licenciaat (1) uit 
haar gemeente een ongunstige aan

vraag : spreken de cijfers van 1947 
en de feiten van 1964 niet voor zich
zelf en mogen we derhalve het maken 
van de passende kommentaar aan 
zijn welwillendheid overlaten ? 

dr. R. van Leemputten 

GIALISME? 
tekening te schrijven en hem aldus 
de toegang tot het onderwijs te be
letten. Toen na een paar jaar dit 
«non possumus» werd opgeheven 
door bemiddeling van een Waals so
cialistisch militant (1), was die dame 
de eerste om aan de kandidaat zijn 
aanstelling te melden en hem geluk te 
wensen, nog vóór hij de schriftelijke 
mededeling kreeg. Ook de andere so
cialistische militanten van dezelfde 
gemeente, die van de vuile en geme
ne zet nochtans het fijne wisten, wa
ren even vlug bij de hand om de sol
licitant geluk te gaan wensen. 

Dit is nu socialisme, anno 1965. 
Veertig jaar geleden was de grote 

wekroep van de socialistische sindi-
kalisten in de overheidsdiensten : 
< tegen de partijdige benoemingen van 
de klerikalen en tegen alle favoritis
me, sluit aan !» Nu zij de macht in 
handen hebben, viert het favoritisme 
meer dan ooit hoogtij en is de boel 
nog rotter dan voorheen. 

En dan maar praten over de her
waardering van het openbaar ambt, 
die een fictie zal blijven zolang de 
politiek en niet de bekwaamheid bij 
de aanwerving haar zeg heeft. 

(1) Naam bekend bij de redaktie. 
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DACM MARAINI 

TAGE IM A U G U S T 
De Formentor-prijs werd een vijftal jaren geleden ingesteld. Hij wordt ver
leend aan het verdienstelijkste debuut van het jaar. De ]ury is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van een dertiental grote uitgeverijen. Benevens een 
geldprijs van 500.000 fr. biedt de bekroning aan de uitverkorene ook de ze
kerheid dat zijn werk uitgegeven en in verscheidene talen vertaald wordt. 
Men kan van oordeel zijn dat öe in Formentor genomen beslissingen tot nog 
toe niet gelukkig geweest zijn. Het kan zijn, zoals Jost Note schreef in « Die 
Welt >, dat men wellicht van deze prijs juist meer verwacht had, meer dan 
mea gewoon is en meer dan er uit gegroeid is. 

Of men echter omwille van de t e 
leurstellingen de prijs zou moeten 
afschaffen — zoals sommige kritici 
vroegen — betwijfelen wij. Er zijn 
Juist te weinig aanmoedigingsprijzen 
voor debutanten, vooral in de kleine
re taalgebieden — hoewel er tot nog 
toe in Formentor alleen werk uit 
grotere taalgebieden is aan bod ge
komen : een Italiaanse, een Duitse,-
twee Spanjaarden waarvan één een 
Fransschrijvende, zijn de gelukkige 
winnaars geweest van het Formentor-
se half miljoen. 

Naar de uitgevers beweren, zouden 
zij zelfs moeilijkheden hebben om een 
prijswaardig manuskript op te dui
ken en zou dit ook de reden geweest 
zijn waarom bv. voor Jorge SemprunS 
< Grote Reis > reeds afgeweken werd 
van de manuskript-clausule. 

Wij menen da t Formentor, bij een 
betere organisatie, niet alleen de 
kwantiteit van het keuze-materiaal 
zou kunnen vergroten, maar dat men 
zodoende ook meer kans zou krijgen 
op een betere kwaliteit. 

Wij willen de beslissingen van de 
Pormentor-jury niet aanvechten, ook 
al werd de aanvechtbaarheid in ver
scheidene gevallen door een. groot ge
deelte der « bevoegde » pers aange
nomen. Wij wensen In dit verband 
er alleen maar op te wijzen dat déze 
jury in ieder geval niet méér kan ver
weten worden dan de zeer geleerde 
Nobelprijs-jury, die bij haar uitspra
ken ook niet steeds het bewijs gele
verd heeft van een objektief en li te-
tair-verantwoord oordeel. 

Dancla Maraini ontving de For
mentor-prijs in 1962 voor haar ro
man « De tijd van het onbehagen ». 
Deze bekroning gaf stof tot heel wat 
kommentaar : de bekroning was ge
volgd nadat de bekende Italiaanse 
romanschrijver Alberto Moravia voor 
zijn landgenote had ten beste ge
sproken bij de jury. 

Een kommentator schreef zells, dat 
alleen Moravia nog aan het ta lent 
van de jonge en lieftallige Dacia — 
die inmiddels Moravia's leven en wo
ning deelde — geloofde. 

Maar wanneer een bekroning — 
zelfs een Nobelprijs — geen waar
borg is voor de literaire waarde van 
het werk of het talent van de auteur, 
zo dient men toch rekening te hou
den met het feit dat niet alles zo maar 
wat geluk en wat beïnvloeding kan 
zijn. •nm»*'^^ 

Nog op het gymnasium had Dacla 
Maraini reeds enkele novellen ge
schreven, waarmee ze bij Moravia 
kwam om raad. Een dezer novellen 
verscheen in «Nuovi Argument!». 
Daarna begon ze aan een roman, 
haar eigenlijke debuut dus, en nog 
voor het te Formentor bekroonde 
boek geschreven. 

Het is dit boek, dat thans in Duit
se vertaling voorligt 

t L a Vacanza» — de Duitse titel 
luidt « Tage lm August» — speelt in 
de laatste dagen van het Italiaan» 
fascisme, in de zomer van 1944, in 
dezelfde periode dus waarin ook Pa-
vese zijn « Huls op de Heuvel» situ
eerde. 

Het meisje Anna wordt met haar 
broertje Giovanni van de nonnen-
school gehaald om de vakantie aan 
zee door te brengen bij haar vader, 
die weduwenaar is, en diens geliefde 
Nina. De omstandigheden hebben niet 

alleen de menselijke verhoudingen 
geschokt en de gangbare regels van 
moraal en orde gedevalueerd, maar 
ze hebben de mensen ook innerlijk 
losgeslagen en van hun zekerheden 
beroofd. Juist op dat ogenblik maakt 
Anna de krisis door, waarin het kind 
naar de volwassenheid groeit en zijn 
eigen identiteit zoekt. 

De wijze waarop het deze zelfstan
digheid wil affirmeren zouden wij 
amoreel, veel meer dan immoreel, 
kunnen noemen. Haar ervaringen ra
ken de kern niet, laten haar wezen 
onberoerd en het blijft bij een uiter
lijke affirmatie. Wanneer Anna na de 
vakantie naar de kostschool terug
keert, is zij innerlijk dezelfde geble
ven. 

De kiese wijze waarop dit onder
werp behandeld werd, de evenwichtige 
struktuur (afgezien van enkele al te 
zeer uitgesponnen scènes) en het le-
vensnabije realisme van dialoog en 
waarneming zijn punten ten goede. 

Wat vooral opvalt, is de objektivi-
teit der behandeling, bij alle subjek-
tiviteit van de vorm : niettegenstaan

de het in de ik-vorm geschreven ver
haal krijgen wij de indruk van een 
haast zakelijk-onopgesmukte waar
neming en een onthechte, klinisch-
koele ontleding. 

Anderen — ook in Italië — hebben 
het probleem van het vrouw-worden
de kind behandeld en de initiatie met 
de werkelijkheid beschreven : ik denk 
bv. aan die andere Italiaanse schrijf
ster Laura di Falco. Bij Dacia Marai-
ni's boek kan men zijn twijfel uit-< 
spreken omtrent de psychologische 
waarachtigheid van het spijts alle 
ervaring innerlijk onberoerd-blijven. 
Wij mogen echter niet vergeten dafi 
de kostschool een centraal steunpunt 
blijft doorheen alle uiterlijke erva
ringen heen — en dat ook in het ge
wone leven onze gewoonten vaak 
sterker blijken dan de meest tragi
sche gebeurtenissen, die ons voor één 
moment uit onze baan werpen. 

Dacia Maraini «Ta.ge im Augusf ». 
Bechtle-Verlag:, Miinehen. 232 bladx. 
DM. 16,80 

E. DE QUEIROZ 

THE SIN OF FATHER AMARO 
Bij de Corgi-Books, een der Engelse pocket-uitgaven, verscheen onlangs de 
vertaling van een der bekendste romans van de Portugese auteur Eca de 
Queiroz. 
Ega de Queiroz behoort tot de Portugese auteurs der vorige eeuw, die door 
hun werk aansluiting hebben verwezenlijkt bij de Europese literatuur van 
die tijd en die tot de klassiekers van die periode mogen gerekend worden. Een 
roman als « Neef Basilio » is naar geest en gehalte verwant met « Effi Briest» 
en « Madame Bpvary ». Hier is dezelfde ontluistering, hier schrijdt de ontbin-

" ding deïr burgerlijke maatschappij voort en tast niet alleen het huwelijk 
-maar ook de^liefde aan. 

De liefde en het huwelijk in de 
romanliteratuur ondergaan de tijd
stromingen — zij worden de barome
ter waaraan de andere maatschappe
lijke vormen en menselijke verhou

dingen gemeten worden. De weergave 
van wat men nog liefde noemt in de 
moderne romanliteratuur, is een 
sjmiptoom van de moderne ideaalloze, 
liefdeloze en passieloze maatschappij. 

Er is geen liefde meer, geen verlan
gen, geen passie zelfs die nog m Ma
dame Bovary of bij Eea de Queiroz, 
de grenzen van het huwelijk of de 
maatschappehjke orde veistoort, ook 
al is ze reeds in de negentiende eeuw 
ontdaan van haar romantische luis
ter. In een van onze moderne ro
mans schrijft de auteur • «Van d^ 
liefde blijft er niets over indien men 
haar ontdoet van al wat haar vreemd 
is...». 

Een dergelijke wanhoopshouding is 
geen < Uteraire > houding alleen Het 
is de literaire weergave van een 
maatschappij zonder ziel of ideaal. 

Bij Ega de Queiroz is de passie nog 
aanwezig, al tast zij reeds de maat
schappelijke orde, de gangbare mo
raal, aan. Het verhaal zelf kan em-
bryonnair, vergeleken worden met 
Hauptmann's « Ketzer von Soana » — 
hoewel bij de Queiroz de fabel veel 
meer uitgewerkt is en de klemtoon 
elders ligt dan bij Hauptmann. De 
weesjongen Amaro, bij een gravin 
opgevoed en bestemd om priester te 
worden, gaat naar het seminarie en 
wordt priester zonder enige roeping 
of neiging ertoe. Door voorspraak 
krijgt hij een ambt In een kleine 
Btad. Hij logeert er bij een weduwe 
met een dochter, Amelia. 

De langzame groei der liefde — of 
is het niet eerder donkere passie bij 
de vrouw, vlucht uit de beklemming 
van een gedwongen priesterschap bij 
de man — wordt getekend op de ach
tergrond van een langzaam zich van 
de oude banden losmakende maat
schappij. 

Het boek is met ^o uiaar een lief
desverhaal : rond de twee mensen die 
elkaar zoeken en weer afstoten, elkaar 
vinden en verliezen, groeit een hele 
wereld in de gestalten der kleinstad-
bewoners. De auteur heeft een heel 
panorama ontvouwen van het leven 
tol de tweede helft der negentiende 
eeuw In een Portugese kleine stad; 
zijn satire en spot maakt van dit ver
haal tevens een belangrijk sociaal-
kritisch werk. 

Voor een kennismaking met de 
Portugese literatuur in het algemeen 
en met een auteur die, hoewel minder 
bekend, een der belangrijkste is uit 
die periode, Is «The Sin of Father 
Amoro> een uitzonderlijke gelegen-
beid. 

E$a de Queiroz : « The sin of Father 
Amaro > - Corgi Books, Londen. Sh 5 / -
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PERSSPIEGEL 
D E RODE ROOS 

< Er is een roos ontsprongen. 
Dit wordt geen kerstlironielc 

maar het tenia van onze pers-, 
spiegel. 

De rode roos van het Belgisch 
socialisme is in zijn late dagen 
beval en van een spruit van ra-
dikale natuur : Een Waalse So
cialistische part i j . Dat de spruit 
door de rode ouders met weinig 
entoesiasme wordt ontvangen 
blijkt uit de reakties van de offic. 
BSP-pers. Hoe reageren de buren? 
Op een manier die erg verdacht 
is. De vroegere Soclalistenvreters 
van CVP en PVV betreuren die 
bevalling al evenzeer. Zij hoopten 
blijkbaar dat met de oude gede
genereerde BSP het socialisme in 
België een zachte dood zou ster
ven met als enige troost een « bur
gerlijke begrafenis ». 

Het waarom van die plotse so
lidariteit van BSP-CVP-PVV bLjkt 
ui t de kommentaren op de grond
wetsherziening. Ja lezer weer op
nieuw. 

Ik moet gaan zeggen als Mul-
tatuli : « Ik weet dat mijn ver
haal eentonig wordt, maar de V.a-
ming gaat bedrogen worden ». 

DE GAZET 
Kan het niet eens zijn met som

mige BSP-ers die menen dat het 
wel zal koelen zonder blazen. Het 
lijkt de grootste krisis in de BSP 
in de loop van deze eeuw. 

« Hei is moeilijk te voorspellen 
welke aanhang deze nieuwe par
tij zal kennen. Te Brassel en in 
Vlaanderen s taan de socialisten 
nog aiwijzend. Doch spijt dat de 
meerderheid der Waalse atgevaar-
digden op de bijeenkomst van de 
BSP de onverenigbaarheid met 
de MPW heeft uitgesproken bezit 
de Waalse Volksbeweging toch een 
sterke sympat e in brede Waalse 
middens. De socialistische partij 
in ons land staat hier ongetwij
feld voor de grootste krisis m de 
loop van deze eeuw. » 

LA RELEVE 
Het Kristen-demokratische blad 

nit Biussel maakt de bedcnk.ng. 
Uit met de BSP-dromen om de 

grootste partij te worden. 
« D a t belet n et dat het een 

harde slag zal zijn voor de so
cialisten. Zij hoopten als sterkste 
parti j uit de stembus te komen, 
temeer daar de medeburger Genot 
zonder ophouden he^ft herhaald 
— zelfs na 13 aecember — dat de 
MPW niet in een politieke parti j 
zou worden omgevormd. Zij re
kenen op een verlies van twintig 
zetels voor de CVP ten voordele 
van de PVV en de Volksunie ter
wijl de BSP haar huidige positie 
zou bewaren. Welnu, men geeft er 
zich thans rekening van dat de 
scheuring te Luik, die binnen drie 
weken ongetwijfeld te Charleroi 
zal bevestigd worden, de eenheid 
van de parti j een slag toebrengt. 
Zelfs indien de « par t i sociaLste 
des travailleius wallons » (voorlo
pige benaming) alles samen maar 
een half dozijn zetels moest op
leveren, dan zou de parti j erdoor 
geschokt worden, en de kiezer ook, 
want de Waalse socialistische kie
zer gaat weken van diepe verwar
ring tegemoet. Voor wie stemmen? 
Hij zal niet ophouden zich dat af 
te vragen, en ten einde raad zou 
hij voor de communisten kunnen 
stemmen. » 

De Nieuwe Gazet 
De « Standaard » van de PVV 

ziet er een grote vooruitgang in 
voor de federalistische aktiviteit 
en propaganda. 

« De socialistische scheurpartij 
zal voorlopig haar actiegebied tot 
Wallonië beperken. In het Brussel
se zou zij waarschijnlijk vrij ge
makkelijk voet aan wal krijgen. 
Maar in het Vlaamse landsdeel' 
ziet men de figuren niet die haar 
de hand zouden kunnen reiken. 

.Weliswaar verdedigt de Volks-
un,e, zoals de pas gestichte « Par
ti Sücialiste des Travailleurs » het 
federalisme. Maar daarnaast zal 
men zeer moeilijk verdere aankno-
pinrj-jpunten tussen beide partijen 
vi raen. 

y.pt federalisme zelf heeft ech
ter vorige zondag te Luik weer een 

dik winstpunt geboekt. De drie 
nationale partijen, die de grond
wetsherziening voorbereiden, zullen 
in de jongste gebeurtenissen een 
aansporing moeten vinden om zon
der verwijl tot een klare en be-
vi-edigende afspraak te komen. 

Hetgeen zondag te Luik is ge
schied belangt immers niet alleen 
de BSP aan. Het Waalse federa
lisme heeft een politieke uitlaat
klep gevonden, die bij gelegenheid 
van de nakende parlementsverkie
zingen veel meer deining zou kun
nen verwekken dan sommigen zich 
thans kunnen of willen voorstel
len. » 

BECO 
BRANDSTOFFEN 

Tel. (03)32.04.77-32.02.10 

DE NIEUWE GIDS 
Het lijforgaan van Lefèvre 

knoopt bedenkingen van troost 
voor de BSP vast aan zijn unitai
re zelftroost dat met het « ak
koord » over de giondwetsherz.e-
ning met de verki zir.gen de bra
ve Vlaming weer eens in de doe
ken zal kunnen gedaan worden. 

« Wij hebben r^eds vaak in de
ze kolommen gepleit vooi een 
dergelijk akkoord. En zowei de 
gemeenteraadsveikie Zingen als de 
moeilijkheden die de jongste 
maanden in ds schoot van de diié 
nationale partijen zijn gerezen, 
hebben nog veel sterker doen aan
voelen het groot gevaar voor 's 
lands bestaan zelf en voor de drie 
partijen, van een verkiezi. gsstii.d 
die hoofdzakelijk zou lopen over 
aLes wat in de feiten en in de 
opinies Vlamingen ^n Walen ver
deelt. 

Want daarover zou het gaan en 
niemand zou kunnen beletten dat 
de ene part. j tegenover de an . re 
aan opbod doet en beloften zou 
afleggen waarvan men weet dat ze 
onhoudbaar zijn en die d. twee 
gemeenschappen nog iiieei- tegen 
elkaar in het h rnas zouden ja
gen. 

Wij zien moeilijk m hoe die 
sterke parti j die de CVP — spijt 
sommige rechtse of Vlaamsnat.o-
nalistische afvalligheden — nog 
alt jd is, nog als dusdanig zou be
staan, na een kiesstiijd waarin de 
Vlaamse en de Waalst vleugel af
zonderlijk, in de grond tegengestel
de programma's, zouden gaan ver
dedigen. 

Erger zou het nog zijn in de 
BSP waar sommigen die toe de 
meest extreme en dynam s .he 
elementen behoren, reeds zw^ar 
door de Waals nationalistische 
virus zijn aangetast. 

Wij hebben dezer dagen gel-oK-
kig mogen vaststellen ter gelegen
heid van de dreigende politieke 
scheuring in de BSP, dat niemand, 
zelfs niet de hevigste conservatief 
(op La Libre Belgique na, maar 
dat IS een hopeloos geval), er vol
doening zou in vinden dat de so
cialistische parti j zou ineenstor
ten, welnu het is onze overtui
ging dat- een kiesstrijd zonder 
driepartijenakkoord over het essen
tiële, de gevoelige vei-sterkmg 
moet betekenen van de extreme 
elementen die de socialistische 
doe-stellmgen wensen te verwezen
lijken dank zij het Waals nationa
lisme en dank zij middelen die 
niet in overeenstem.ming zijn met 
de regels van een parlementaire 
democratie. Een kiesstrijd zonder 
akkoord betekent versterking 
voor de revolutionaire linkse ele
menten in Wallonië, het vooruit
zicht op wanordelijkheden en 
wellicht op korte termijn de in
eenstorting van de BSP als 
Vlaams-Waalse eenheidspartij » 

Jef Deschuyffeleer zei vroeger 
« België is gebouwd op het ge-
du'd van de Vlamingen ». 

Met zulke « gidsen » indeide.ad. 

DE POST 
Dit degelijke onafhankelijke 

Vlaamse weekblad legt de v.nger 
op de kern van de zaak. Wout 
Wellinck ontmaskert het hele spel 
rond de grondwetsherziening » een 
grote bedriegerij op de rug van 
de Vlaamse knullen » Vïaanderen 
voor de rest van zijn dagen in 
de minderheid stellen. Dat spel 
spelen ook de CVP-ers mee die 
indertijd nog zegden in Oostende: 
« Geen grondwetsherziening voor 

alle 'Vlaamse achterstand opge
haald is. » 

« Ten andere : de onderhande
lingen tussen de grote parti jen 
over die grondwetsherziening en 
zetelaanpassing vormen een oude-
jaarssouper voor de fijnproevers. 
Het is de moeite waard, er zich 
even doorheen te worstelen. Nooit 
tevoren zijn alle kaar ten zo dui
delijk op tafel gelegd. Nu einde
lijk de bevolkingsaanwas, de eco
nomische en de sociale ontwikke
ling van Vlaanderen ertoe zullen 
leiden, dat de 'Vlamingr n het hon-
derddertigjarig bewind van de 
Waalse minderheid zullen gaan 
overnemen en eindelijk op hun 
beurt de positie zullen krijgen, 
die de wa len sedert het begin 
van de Belgische staat innamen 
— nu worden alle maskers afge
worpen, alle frazen over Belgi
sche eenheid en toenadering en 
goede gezindheid overboord gezet. 
Nu weren de Walen zich als dui
vels m het wijwatervat om door 
middel van ingewikkelde en ab
surde wetsbepalingen de Vlaamse 
rechten van eeuwigheid tot amen 
te kunnen dwarsbomen. 

Nooit eerder zagen W'j ook zo 
glashelder het armza ig gekron-
kel der heren volksveit g.nwoor-
digers om de Walen tegemoet te 
komen en Vlaanderen met een 
kluit schoonklinkende formules in 
het riet te sturen. Want het toe
kennen aan Vlaanderen van ner-
male, democratische mee.derheids-
rechten zou he ; einde betekenen 
van de partijen, die zich ten on
rechte groot noemen. Daar Ugt 
het kalf gebonden. De partijen 
moeten het overleven, met of 
zonder Vlaanderen. » 

Die laatste zin .s een dave. end 
antwoord op het ma;och.stisch 
gekwijl v.m hoofdredakteur Van 
Haverbeke in d ' Nieuwe Gids! 

e m e ' U L f ^ e 

Ook iVl^ik (irajnmens ont l .edt 
vlijmscherp het veriaad aan e k 
Vlaams s ianupunt door VJiamin-
gen d'.2 deze grondwetswijzig'ng 
zouden goeókeuren. 

« Door middel van een vernuf
tige proceduregeling (een aspekt 
van de parlementaire arbeid 
waarover bij ons weten geen en
kele andere grondwi-t handelt) 
hoop men het parlementaire .stern-
reciit zo om te bouwen dat een 
zeker aantal Wa.en zich steeds 
kan velzetten tegen nieuwe taa.-
regeungen e a . Aangezien net nu 
zo is. dat alle.n de Vlamingen 
taalgii tven hebben (of niet?) , be
tekent dit heel konkreet dat hun 
grondwettelijk de weg wordt af
gesneden naar een geleidelijke 
wettelijke wijziging van de status 
quo. 

Wie geen viuchtmisarijl wil 
plegen (en dat mag toch van nie
mand worden veronaersteld), moet 
he^l duidelijk de gevolgen op kor
te en langere term.jn van derge
lijke nieuwe situatie onder ogen 
durven zien. Hij moet aa i zo spoe
dig mogelijk docn, en kieur be
kennen. Wie zijn steun verleent 
aan de verwezenlijking van zulk 
een gi ondwetsherziening moet imi-
mers, indien hij eerlijk wil blij
ven, ook de betekenis en al de im-
plikaties daarvan aanvaarden. 

Het betekent dus meteen, en het 
is go. d dat op de eerste dag van 
het grondwetsjaar al te zeggen, 
dat Vlamingen die de greneieipro-
cedure. hoe zij er ook moge u i t 
zien, goedkeuren, implicie erken
nen dat er geen Vlaamse grieven 
meer bestaan. Wellicht erkennen 
zij nog wel het bestaan van « Bel
gische » grieven, en zijn zij a 
priori ai tot een nieüw^ ruilver
kaveling bereid. De keuze die dit 
jaar in Vlaanderen moei gemaakt 
worden, is vrij fundamenteel, en 
gaat tussen degenen die de strijd 
impliciet willen opgeven en dege
nen die (sommigc-n wellicht om
dat zij te Brussel wonen) heel 
pragmatisch beseffen dat het 
einddoel nog lang niet in het ver
schiet is. » 

HET LAATSTE 

NIEÜVIS 
Geeft in zijn voU. dig bijtreden 

van het Waals-Brussels s tandpunt 
rond de grondwetsherziening het 
duidelijkste bewijs van de ontaar
ding van het Vlaamse liberalis
me. Waar is de tijd van « Klau-
waart en Geus »? 

« Men niag niettemin hopen dat 
het vergelijk de gemoederen tot 
bedaren zal brengen en de over
dreven wees en gevoelens van 
« minorisatie » uit de weg zal rui
men. 

Al bij al is het vergelijk vrij 
gematigd ook wat de drievoudige 
meerderheid betreft. 

Een wet, die de belangen van 
een der beide taaistreken raakt , 
kan niet worden opgedrongen door 
een meerderheid van de andere 
taaistreek. Politiek gezien zou dit 
ondenkbaar zijn. Het voorstel 
van de drievoud ge meerderheid 
zal door velen wellicht overbodig 
geacht worden en dit zal waar
schijnlijk blijken in Je praktijk. 

In afwachting zal men zich 
nochtans verheugen over de ge-
matigaheid der partij-onderhande
laars en de hoop uitdrukken dat 
hun inspanning' n mogen Ie den 
tot e n grondwetsherziening m 
het belang van gans de natie. » 

Standaard 
Twee strekkingen : nog speeds 

het voorzichtig rond de pot dr..ai-
en van dandy Ruys die in zijn 
beschouwingen rond nieuwjaar het 
woord (( nationaal » zeker niet ge-
bru kt in de schone betekenis die 
het had in zijn krachtpatserij uit 
de schone dagen van '< Golfslag ». 

« Los van het eigenlijke rege
ringsbeleid zochten de drie na t o-
nale partijen een overeenkomst te 
bereiken over de grondwetsher
ziening, waartoe het volgend° par
lement, luldens de rpgering.-,ver-

klaring van 1961, verzocht zal 
worden over te gpan. 

U.tgangspunt van hun streven 
was de bekommernis om de ge
wettigde, onvermijdelijke en reeds 
Zo lang beloofde z^telaanpa^si .g, 
waartegen Waa'.se oppositie rijst, 
zonder gevaarlijke nationale span-
nihg goedgekeurd te krijgen dank 
zij een tekst, waarin de drie par
tijen plechtig de verb.ntenis aan
gaan dat zij straks door de Con
st i tuante in de Grondwet waar
borgen ter beveiliging van de 
Waalse minderheid zullen doen 
inschrijven. » 

Hij zou wat « nationale » re-
fleks kunnen gaan opdoen bij het 
lezen van het artikel van zijn 
kontrater Durnez d e in het slot 
van het artikel ovrr de Ierse na
tionalistenleider Bedinand, gesneu
veld in 1917 bij de Kemmelberg, 
vo gende beschouwing maakt : 

« Lord Grey, vroeger goeverneur 
van Canada, schrijft hierover ii» 
de « r imes » woorden die ook op 
andere dan Britse toestanden kun
nen toegepast worden. « Het wei
geren van de federalistische op
lossing (voor Ierland) ligt gedeel
telijk in de onwetendheid van wal 
federalisme betekent, en gedeelte
lijk aan de gedachte dat het zou 
kunnen schaden aan de par t i j 
belangen. » 

Of... d" geschiedenis herhaal t 
zich steeds. 

Walter Luyten. 

mmmmmÊBmBmamaai 

A N T W E R P E N 

EDEGEM 
Na ons succesvol overwmnings-

bal op 21 november jl., waarbij 
wij een nauwer kontakt kreg:n 
met onze kiezers en waardoor wij 
al onze verkiezingsschulaen kon
den wegboeken en mochten ruilen 
voor een batig saido, gingen Wij 
op vrijdag 18 december jl., over 
tot een eerste grote werk-verga-
dermg. 

Hier köh' dilzé 'afdeilMgsVeoi'2lt' 
ter de heer Ivo B. Haazen,, onzs 
twee Volksunie-vtrkozcneh, ge
meenteraadsleden de heren Ludo 
Van Huffelen en Jefke De Boel, 
evenais 40 aktieve leden voor
stellen aan de heer Herman Wa-
gemans advokaat en vijfde 'VXr-
verkozene voor de stad Antwerpen, 
die voor de ge.egenheid een uit
eenzetting gal aangaande de zin 
van de aanstaande parlementaire 
verkiez.ngen. 

Tot slot van deze vergadering, 
die in een gezell.ge familiale sfeer 
doorging gat een van onze verko-
zenen een overzicht Vcin het aan
staande werk-schema met de ko
mende aktiviteiten. 

Nu reeds kunnen wij de kleur-
part i jen verzekeren dat de be 
haalde 19 % Volksunie-stemmen 
die onze afdeling behaalde bij de 
jongste verkiezing, maar een voor-
smaakje waren voor de aanstaan
de parlementaire stemming. 

HOVE 
Op 18 december had de eerste 

ledenvergadering van het winter
seizoen plaats m het Vlaams Huis 
« Reinaert ». Na het welkomwoord 
van voorzitter Op de Becq gaf se-
kretaris Van Driessche een over
zicht van de activiteiten m 1964. 

Het streefcijfer inzake abonne
menten werd overschi-eden, doch 
inzake ledenwei-ving dient nog 
een flinke inspanning geieverd. 

Het bestuur werd voorlopig uit
gebreid met Gerard VansteenkiSte 
(propaganda en organisatie) en 
Mevr. Van Moorsel (penningmees
ter) . Voortaan zal geregeld wor
den vergaderd in het lokaal « Rei
naert » om het contact met de 
leden te verstevigen. 

Ons maandblaa « De Uitweg » 
zaï in 1965 worden voortgezet. 

De Heer Van&teenkiste, nieuw 
gemeenteraadslid, zal vanaf ja
nuari a.s., elke eerste en derde 
donderdag vanaf 20 aur zitdag 
houden in de « Reinaert ». Ver
der ook op afspraak, tel. 51.35.08. 

AVV-LEUVEN 
Het eerste St Niklr asfeest is 

een reuzesukses geworden voor 
deze jonge afdeling. Alle inge
schrevenen hadden er a a n gehou-
nen aanwezig te z jn. Na de kof
fietafel zette de goochelaar zijn 
beste beentje voor De tombola en 
het 'Uitreiken van geschenken door 
de Smt deden de aandacht der 
kleintjes geen ogenblik verslajv 
pen. Het feestje eindigde in een 
echte familiegeest. 
LEUVEN 

DenK er a an ! Zaterdag 20 fe
bruari 65 wordt V "Verwacht lïiet 
•trichden, familie en kennissen op 
de gro'e dansavond van het ar
rondissement Leuven. Gemeente
lijke feestzaal. Martelarenlaan, 
Kessel-Lo. 

Het arrondissementsbestuur Leu
ven wenst aan alle leden, abon-
nenten, propagandisten en sympa-
tisanten een voorspoedig nieuw
jaar, dankt voor het vertrouwen 
en de prestaties en blijft ook op 
hen rekenen voor de toekomst. 

KESSEL-LO 
3de dansfeest van het a i r . be

stuur op 20 februari 1965 in de 
gemeentelijke feestzaal, Martela
renlaan, Kessel-Lo. 

Met Peter Philips en zijn Brus
sels amusementsorkest. Aanvang 
vanaf 20 u-or 30. 

Iedereen die waardevolle prijzen 
wil schenken voor de tombola, be
zorgt ze aan de bestuursleden of 
geeft ze af in lokaal Cristal, Pa
rijsstraat, Leuven. 

Ook daar zijn de toegangskaar-
t ea te verkrijgen. 

MOLENBEEK 
Op 20 februari gioot bal te Mo

lenbeek. 
Alle Vlamingen uit Brussel en 

omgeving houden die da tum vrijl 
Ziekte. 

Met spijt vernamen we da t de 
heer Knapen, voorzitter der afde
ling, door een zware ziekte werd 
getroffen. Allen wensen wij hem 
een spoedig herstel en nog vele 
jaren bij ons in de "Vlaamse strijd. 

BRABANT 
' HSMHHHIHBHH^IiaBaHBi^H^BHi 

GOOIK 
Op 9, 10 en 11 januari : pen-

senkermis te Gooik. 
De gekende gelegenheid Jozef 

Monbalieu, Dorp, Gooik : grote 
prijskamp russisch biljart. Mooie 
prijzen. Verzorgde bediening. 

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

GENT 
Het distriktbestuur van Gent 

houdt eraan ai de leden, abon-
nenten en simpatisanten een zeer 
voorspoedig nieuwjaar toe te wen
sen. Met de medewerking van al
len Is het bestuur ervan over
tuigd, bij de volgende parlements
verkiezingen, de beslissende zege 
af te dwingen. 

Gezien het distrikt zich nu vol
ledig schaar t achter he t arrondis
sementeel bestuur wat betreft de 
nakende parlementsverkiezingen, 
volgen wij de aktiepunten die 
binnen kprt langs deze weg zul
len verschijnen. 

Wij vestigen er tevens de aan
dacht op dat de steunzegels die 
regelmatig in 1964 werden aanga-
boden, geldig blijven tot aan de 
parlementsverkiezingen. 
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BEWEGINGSLEVEN 
BERICHT 

Tijdens de bijeenkomst der gemeentemandatarissen op 20 
december 1964 werd overgegaan tot de opnchcing van een 
« Vlaams-Nationaal Studiecentrum voor Gemeentemandata
rissen ». 

Het sekretariaat van dit centrum wordt voorlopig geves
tigd te Antwerpen, J a n Van Rijswijcklaan 62, waar de li^er 
Rudi Degryse het adminiswatief werk zal verrlcliten. 

Verkozenen die nog geen kontakt hadden, kunnen steeds 
naam, adres, telefoonnummer, naam van de Ijst waarop ze 
werden verkozen, opgeven aan bovengemeld adres. 

Alle technische kwesties waarover vragen zouden rijzen, 
kunnen aan dit Centrum worden voorgelegd. Syllabusson over 
üe rechten en plichten van de gemeentemandatarissen kunnen 
nog, in beperkte mate. gratis worden verkregen bij he* Sekre
tar iaat . 

A N T W E R P E N 

ANTWERPSE POLDER 
Alitie. 

Tijdens een werftocnt verleden 
week te Zandvliet gehouden, wer
den een vijftigtal nummers van 
ons blad verkocht in anderhalf 
uur tijds. De propagandisten zijn 
nu bezig — onder leiding van 
Staf De Lie — ook hier een af
deling uit te bouwen. Inmiddels 
werden te Berendrecht weer vijf 
nieuwe abonnementen genoteerd 
en laat alles voorzien dat er wel
dra nog een reeks zullen volgen. 
Te Lir.o werden de eerste leden 
en abonnementen gemaakt en 
hopen wij weldra tx)t de oprich
t ing van een vaste kern te kun
nen overgaan. Volgende week 
wordt hier een werftocht gehou
den. 

BERLAAR 
Zondag 3 januari werden de 

lijsten ingediend voor de nieuwe 
gemeenteverkiezingen te Berlaar. 
Waar de andere lijsten (BSP, CVP 
en Lijst Lambrechts — liberale 
tendenz) onveranderd bleven be
halve een kleine plaatsverschui
ving bi.1 de socialisten, werd daar
entegen de lijst Volksbelangen fel 
versterkt. Volksbelangen was de 
Vlaamse lijst waarop naast Volks-
un.eleden, onafhankelijke Vlamin
gen samen de strijd hadden aan
gegaan met resultaat 16 % van de 
stemmen en twee zetels. 

Wij begroeten de stap die enkele 
vooraanstaande katolieke Vla
mingen hebben gezet Jozef Van 
Hove gekend handelaar en Vlaams-

WIM MAES 

VERZEKERAAR 
Biedt zijn dienslet i aan voor : 

— leven 

— brand 

— ongeval len 

— auto 

— arbe idsongeva l len 

— burger l i jke aansprake l i jkhe id 

GROTE STEENWEG 165 BERCHEM 
Telefoon : 03/39.92.06 

gezinde sinds zijn jeugd, die tot 
driemaal toe gevraagd werd door 
de CVP op een verkiesbare plaats, 
heeft uit overtuiging onze lijst 
versterkt. 

August Daems, aanvoerder van 
de vroegere Vlaams-Katolleke par
tij, deed lietzelfde als steun aan 
de nieuwe generatie die de strijd 
voortzet door de Vossen voor de 
oorlog begonnen Louis Maris, 
volksgeliefd op de Heikant. en ja
ren aktief in Kristelijke Sociale 
organisaties, betekent in dit be
langrijk gehucht een sterke steun. 

De lijst ziet er nu als volgt uit : 
1. Walter Luyten, journalist. 
2. J a n Van Looy, landbouwer, oud 

gemeenteraadslid. 
3. Denis Docx, ere-schoolhoofd, 

uit tredend gemeenteraadslid. 
4. August Daems, oud-gemeente-

raadslid. 
5. Jozef Van Hove, handelaar . 
6. Frans Op De Beeck. 
7. Louis Maris, diamantsnijder. 
8. Jozef Van Bel. diamantbewer

ker. 
9. PranQOis De Rijck, magazij

nier. 
10. Frans Hellemans, landbouwer. 
11. Jozef Meulders, plaffoneerder. 
12. Staf Soons, sociaal assistent. 
13. Jef Torfs, ambtenaar , uittre

dend gemeenteraadslid. 

KLEIN BRABANT 
Alle Vlaamsgezindeji van Klein 

Brabant worden hartelijk uitgeno
digd in een bijna traditioneel sa
menzijn met watelenbak op zater
dag 16 januar i te Mariekerke. Lo
kaal Oud Huis De Strooper, Om
gangstraat 28. 

Ge zult er niet gestroopt wor
den tenzij in de betekenis van 
geijiroopt want een oom uit Ame
rika zorgt er voor dat het gratis 
is. 

Een wens van ons : breng zelf 
uw eetgerief mee. 

Wij krijgen twee gekende tafel-
gasten en tafelredenaars. De 
volksredenaar van over de Schelde 
Amedee Verbruggen, spreker op de 
jongste IJzerbedevaart, die handelt 
over de Vlaamse strijd voor de 
oorlog en arr voorzitter Oscar 
Renard spreekt over de komende 
strijd. Wie mee naar de IJzer
bedevaart trok met de Klein Bra
bantse groep kan zich zelf her
kennen in de fiim die onze lo
kale cineasten opnamen. Daarna 
gezellig samenzijn. 

KONINGSHOOIKT 
Sinds de laatste gemeentever-

Kiezing IS de afdeling er enorm op 
vooruitgegaan. 

Inderdaad, dank zij de inspan
ningen van onze propagandisten 
met aan het hoofd onze onver
moeibare propagandaleider Jos 
Goris, is het aanta l .leden en 
abonnenten met rasse schreden 
toegenomen derwijze dat wij rela
tief gezien, veruit de belangrijk 
ste afdeling zijn van het ganse 
arrondissement. 

De weldenkende bevolking van 
Koningshooikt weet genoeg welk 
vlees zij in de kuip heeft, en voor
al dat er hier mannen zitten die 
van aanpakken weten! 

En zeggen dat onze propagan
daleider Jos. Goris daarenboven 

nog in ruime mate deelneemt a a n 
de voorbereiding tot de stichting 
van een afdeling te OLV. Waver. 
Hiei'voor is hij iedare week op 
pad! 

Doe Zo voort! 

ZANDHOVEN 
15 jan. 1965, 20 uur : maande

lijkse leden- en sympatisantsn-
vergadering; zoals steeds in de 
feestzaal van 'de « Toverfluit », 
Turnhoutsebaan 7, Halle. 

Deze maal wordt het een 
« Borms-avond » met als spreker 
Dries Bogaert, direkteur van de 
Ei-asmusschool van Mechelen. 
Buitengewoon interessant! 

Wij rekenen er op dat ieder 
Vlaams-nationalist uit ons kan
ton aanwezig zal zijn en zelfs en
kele vrienden of kenissen zal mee
brengen. 

Borms verbleef 10 jaar in de 
kerker en gaf zijn leven voor 
Vlaanderen. 

Hij werd terechtgesteld (ver
moord) te Etterbeek op 12 april 
1946. 

Daarom verwachten wij zowel 
oud als jong op 15 januar i op on
ze vergadering. 

LIMBURG 

LIMBURG 
Voor de Vlaams - nationalis
ten uit de Maaskant. 
Op zaterdag, 16 januar i 1965 
zal Vriendenband een bal in
richten in zaal « de Oeter » 
te Opoeteren (bij de kerk) . 
We vragen aan al de leden en 
synipatisanten uit de Maas
kant en de andere omgeving 
van Opoeteren, deze avond 
vrij te houden. 
Het wordt een gezellige Vlaam
se avond. 
Begin te 20 uur. Deelname in 
de onkosten 30 F. 
We verontschuldigen ons, dat 
in enkele vorige uitgaven van 
het blad fouten zijn geslopen 
in de da tum en de toegangs
prijs; wil deze tekst als de 
juiste aanzien. 

BREE 
In het kanton Bree werd een 

prospectietocht ondernomen door 
Hugo Telen en Piet Vanvencken-
ray. Zij maakten bij deze gele
genheid verschillende nieuwe 
abonnementen. Ten huize van 
Jaak Knevels werd een bespre
king gevoerd over de politieke 
toestand en de te volgen propa
gandamethode. Ondertussen werd 
ook een kolportage gehouden 
met ons weekblad in de gemeen
ten Opitter en Bree. 

LANAKEN 
Geboorte. 

In het gezin van onze afde
lingsvoorzitter, H. Dillen, bracht 
de ooievaar tijdens de kerstnacht 
een dochtertje, Kristl, bij. 

Namens het hele bestuur wen
sen wij hem en zijn echtgenote 
van har te proficiat. 

MAASEIK 
De werkgroep Maaseik, onder 

leiding van Piet Vanvenckenray 
en • Hugo Telen heeft ook deze 
afgelopen week een reeks nieuwe 
abonnementen gemaakt in ver
schillende gemeenten van het 

zoekertjes 
Toneelgroep wenst dringend ter 

inzage modern toneelspel met 
Vlaams-nat onale tendens. Ook 
suggesties (titel, schrijver en uit
geverij) worden dankbaar aan
vaard. Schr. « De Noordster », 
Kleine Bareelstraat 80, Mechelen 

BRUSSEL 

Huldefeestmaal volksvertegenwoordiger Mr. Daniel de Co-
ninck te houden in de salons van het Plazahotel, Em. Jacq-
mainlaan 118-126 te Brussel op zondag 7 februari e.k. te 13 uur. 

Daniel de Coninck wordt gehuldigd voor het feit dat hij 
de eerste verkozene is op een Vlaamse lijst, die zijn intrede 
doet op het Brussels stadhuis en verder voor de voorbeeldige, 
uiterst aktieve wijze waarop hij zijn eerste ambtstermijn als 
volksvertegenwoordiger verv ulde. 

Wie wenst deel te nemen aan het feestmaal stort 160 F 
op per. 405643 van Lode de Smedt, Rozelaarstraat 10 te Asse. 

Het feestmaal wordt ingericht door de « Vriendenkring 
Daniël de Coninck n. 

Het volledig komitee zal volgende week genubliceerd 
worden. 

kanton. De methode van huisbe-
aoeken brengt inderdaad iiaar 
succes op. 

VOERSTREEK 
Op woensdagavond 30 december 

werd in lokaal « Bergzicht » te 
Teuven een algemene ledenverga
dering voor de afdeling « Voer-
streek » samengeroepen. 

Niettegenstaande het bar slech- . 
te weer en de slechte toestand 
der wegen mocht de opkomst zeer 
bevredigend worden genoemd. 

Eerst werden de praktische pun
ten afgehandeld. 

Een beperkt bestuur werd sa
mengesteld. Dhr J a n Bergenhui-
zen zal he t sekretariaat waarne
men en werd tevens aangeduid 
als afgevaardigde der afdeling in 
de arrondissementele raad. 

Er werd gesproken over de rol 
van de Voerstreek bij de aan
staande grote verkiezingen. 

Tevens werden de mogelijkhe
den voor het voeren van de pro
paganda nagegaan. Men plande 
alvast een voorlichtingsvergade
r ing in de maanden maar t en 
april, die voor de hele Voer zal 
bedoeld zijn en een aanloop moet 
worden voor de verkiezingen. 

Vervolgens handelde men over 
de toestand in de Voerstreek sinds 
deze bij Limburg is gekomen. 

Men is werkelijk ontzet over de 
meer dan lakse houding van he t 
Limburgse provinciale bestuur; 
door hen wordt de toepassing der 
taal- en andere wetten werkelijk 
tot een karikatuur gemaakt ; « zo
lang de profijtjes van de frans
kiljons in de Voer er maar niet 
onder lijden ». Voorbeelden die dit 
daadwerkelijk illustreren zijn he
laas met massa's aan te halen. 

Slechts door een kordaat optre
den van de bestendige deputatie 
zou het mogelijk kunnen worden 
dat de Voerstreek echt bij Lim
burg zou horen. Thans hebben de 
franstaligen er nog meer voorde
len dan voor de overheveling. 
Wanneer zij, in het nadeel van 
de Vlamingen, Belgische wetten 
met de voeten treden, durven de 
CVP-verantwoordelijken uit Lim
burg hiertegen niet optreden op
dat ze toch maar niet te veel be
roering zouden verwekken. 

We hopen, door een werkende 
vu-afdeling in deze streek, regel
matig ongeregeldheden die hier 
worden gepleegd, aan de kaak te 
stellen en zo mee te helpen om 
een aanvaardbare toestand voor 
de Vlamingen alhier te verkrij
gen. 

De aktieve Vlamingen m de 
Voer, die bij de strijd rond de 
taalgrens vaak een belangrijk deel 
van hun vermogen of hun pozitie 
hebben gelaten, vragen met aan
drang dat de Vlamingen, vooral 
deze uit Limburg, hen bij elke ge
legenheid in hun strijd steunen 
en vooruithelpen. 

De enige oplossing is volgens 
hen, de franskiljons en de het-
zers tegen al wat Vlaams is, te 
neutralizeren. Pas dan is het mo
gelijk om hier een aanvaardbare 
toestand voor de Vlamingen te 
scheppen 

TONGEREN 
Zaterdag laatstleden werd hier 

overgegaan tot de oprichting van 
een VÜM-afdeling (Volks Unie 
Mili tanten), die onder leiding van 
het provinciale en arrondissemen
tele bestuur praktisch propagan
distisch werk zal leveren. 

Tijdens deze bijeenkomst wer
den reeds een aantal nieuwe le

den tngelevera. 
Er werd een volledig bestuur, 

met voorzitter, sekretaris en pen
ningmeester samengesteld. In he t 
verleden hebben vele van dez9 
leden zich reeds verdienstelijle 
voor de VU gemaakt. Het is in 
elk geval veelbelovend dat zJJ 
zich nu georganizeerd op de a l f 
tie zullen toeleggen. 

Het tijdstip der oprichting, in 
he t zicht van de staatsverkiezin-
gen, is wel zeer goed gekozen. 

Men zal vooral t rachten hierin 
de jongeren aan te trekken. 

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

WETTEREN 
Zaterdag 9 jan. om 19 uur '30 

algemene lenenvergadering in hefc 
Vlaams Huis, Markt, Wetteren. 

Op de dagorde : aanstelling 
nieuwe secretaris, bespreking ko
mende aktiviteiten, voorbereiding 
parlementsverkiezingen. 

Gezien de belangrijkheid van 
deze dagorde verwachten wij een 
talrijke opkomst. 

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

KOKSIJDE 
Het afdelingsbestuur van VU-

Koksijde wenst aan al zijn trou
we geaboneerden, leden en simpac 
thisanten een zalig en voorspoe
dig nieuwjaar. 

Moge, dit het jaar van de doc«'-
braak zijn in West-Vlaanderen. 
Daarom moeten wij van nu af on
ze krachten samenbundelen tot de 
komende verkiezingsstrijd. 

Daarom eerste vereiste abonne
menten werven, financieele steun, 
een propagandaploeg voor plak-
tochten, bereidwillige autogelel-
ders om deel te nemen aan auto
karavanen. 

Ook vragen wij aan de geabo
neerden en lezers, hun VU-blad 
door te sturen onder band a a n 
vrienden of kennissen; niets mag 
nog verloren gaan. Wie een per
soonlijk bezoek wenst te ontvan
gen schrijve naar Deman Jozef, 
Noordduinen 15, Koksijde. 

F*ropagandaboekjes tegen 10 F te 
verkrijgen bij Catrysse Roger, 
Zeepannelaan 9, St. Idesbald. 

OUDENAARDE-RONSE 
Na een korte maar zeei ver

diende rustperiode hervatten wij 
onze kolportatieslag, die onze te
genwoordigheid voor de maand ja
nuar i vereist : 

Op zondag lO-i in de gemeen
ten : Mater, Volkegem, Ename. 

Op zondag 17-1 de gemeenten : 
Nederename, Eine 

Zondag 24-1 de stad Ronse. 
Zondag 31-1 de gemeenten Ne-

derzwalm Munkzwalm. 
Het is vanzelfsprekend met 

dergelijk zwaar programma : da t 
iedere aktieve medewerking nood
zakelijk is. 

Dat, aangezien het eerder be
perkt aanta l medewerkers, iedere 
nieuwe versterkmg van de werk
ploeg met vreugde zal begroet wor
den. 

Dat, wij zelf moeten Inzien al
leen met de volle inzet onzer 
krachten een goed resultaat kan 
bereikt worden. 

Dus mannen allen die er reeds 
bij zijn, allen die er bij komen, 
afspraak iedere zondagmorgen in 
lokaal « Pallieter » te Leupegem-
Oudenaarde om 8 uur 30 stipt. 

VERKIEZINGEN TE BERLAAR 
BSP en CVP hebben reeds hun volle steun toegezegd aan 

hun lokale afdelingen voor de herverkiezingen te Berlaar op 
24 januari . 

Alle Vlaamsgezinde simpatisanten uit de streek van Ber
laar worden opgeroepen voor de autokaravaan van de lijst 
Volksbelangen op zaterdag 16 januari . Daarna openluchtmee
ting. 

Vertrek te 14 uur Legrellestraat. 
De kleurpartijen hebben het geld, wij de overtuiging. 

V O O R 2 0 F 
ontvangt U 5 ex. van « PLANDERN, DIE NIEDERLANDE, 
EUROPA », de jongste publ ika t ie van het « Studie- & Doku-
men ta t i ecen t rum » van de VU / a r r . Aalst. Voorwoord van 
dr . R. van Leemput ten . 
U zult er famil ieleden of vakan t ie -v r ienden in Dui t s land , 
Oostenr i jk of Zwi t se r l and aangenaam mee ve r ras sen . U kun t 
het bros juur t je ook op vakant ie meenemen . In elk geval : 
U kun t op deze wijze het u w e bi jdragen om in het bu i ten land 
belangste l l ing en begr ip te wekken voor de stri jd en de doel 
s te l l ingen van de Vlaamse Beweging. 
Het bed rag te s tu ren aan , te s tor ten of over te schr i jven o p 
pos t rek . n r . 9147.64 van Willy Cobbaut , Be l lae r t s t raa t 93, Lede. 
B i n n e n k o r t ve r s chün t deze b ros ju re ook in a n d e r e ta len . 
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ANTWERPEN 

MERKSEIVT 
Theo Haerd^n. 

Met verslagenheid vernamen 
W-j he t droeve nieuws dat onze 
goede vriend en trouw medelid 
Theo Haerden het tijde'ilke met 
h s t eeuwige verwisseld heeft. Hij 
was een braaf en eerlijk man. ge
ëerd en geliefd, die altijd en over
al voor zijn Vlaamse overtuig ng 

'ui tkwam. Zijn diep kr-stelijk ge
loof staalde hem in zijn overtui-
gihg dat het zeltbe.schikki'" gs-
recht voor Vlaanderen een hei.ig 
recht is. Bescheiden, met zijn on
afscheidelijk geel-zwart bloemet-
Je, was hij een vertrouwd figuur 
op alle kulturele of politieke ma
nifestaties waar het om Vlaande-
rens recht ging. 

Wij zullen de trouwe kameraad 
missen. 

VU-Merksem biedt aan de acht
bare famUie Haerden - Venken 
haar oprechte deelneming en diep 
medevoelen aan bij dit smarte
lijk verlies. 
Vrouwenafdeling. 

Het Destu-ar van de vrouwen=if-
deling Merksem dankt al diege
nen die zo goed hebben mede-
geholpen, en ook hen die door 
milde giften in geld en na tura 
het mogelijk hebben gemaakt dat 
ons eerste Kerstfeest een sukses 
is geworden dat alle verwachtin
gen overtroffrn heeft. 

De vrouwenafdeling zal op re
gelmatige tijdstippen verg^^deren. 

De dames die nog geen kontakt 
namen, maar wensen ui tgenodgd 
te worden, kurmen zich wenden 
tot de voorzitster Me\T, M Van 
Grinsven - Ghi^s. Borrewater-
s traat 24, tel, 45.70.15 of tot het 
sekretariaat. 

WILRIJK 
W'nsen. 

Bij het begin van dit nieuwe 
jaar, waarin onze partij bij de 
parlementsverkiezingen ten be
slissend = overwinning dient t s be
halen, gaan onze gedachten VO<M:-

eerst naar hen, d'e deze overwin
ning zullen mogelijk makon en 
da t zijn onze propagandisten, die 
in weer en wind pamfletten bus
sen, kolporteren, plakken, enz.; 
dat zijn ook al de personen die — 

• ho-^ bescheiden hun mogelijkheden 
ook soms zijn — financieel hun 
steentje bijdragen voor onze 
s t r j d ; dat zijn tenslotte de tal
loze bekende en onbekende goed-
gjz nden die in hun omgeving 
onze gedachten verkondigen en 
verdedigen. 

Al deze mensen wensen wij een 
voorsooedig nieuwjaar en de moed 
om in 1965 te volharden in de 
Vlaamse strijd, want hij zal har
der en beslissender zijn dan ooit 
te voren. 

Kalendertjes. 
Ten titel van propaganda wordt 

deze week in alle bussen (12.000) 
van onze gemeente een VU-zakka-
lendertje van onze afdeling be
steld Hopelijk zal op vele van de
ze kalendertjes in de maand 
maar t of april van dit jaar een 
memorabele VU-overwinningsda-
tum worden aangestipt. 
Financiële mobilisatie. 

Een steunlijst voor de parle
mentsverkiezingen werd in om
loop gebracht. 

Enkele personen hebben reeds 
voor een aanzienlijk bedrag inge
schreven Wij hopen dat nog vele 
anderen dit goede voorbeeld zul
len volgen. 

Bijdragen voor ons kiesfonds 
ter gelegenheid van de parle
mentsverkiezingen kunnen even
eens gestort worden op postreke
ning nr 7899 van Kredietbank 
Oosterveld Wilrijk, met de var
melding « Rekening 1339 van 
Volks-anie-Wllrijk », of persoonlijk 
ter hand gesteld worden van onze 
penningmeester Lic. Jos Coenen. 
Platanenlaan 15, tel. 37.72.88. 
Ons boek van de maand. 

ledere maand wordt een dege
lijk pocketboek toegekend aan de 
persoon die het meeste leden en 
abonnementen heeft asngebrncht. 
Ieder l d en ieder abonnement 
geeft recht op een punt. 

Voor de maand december gaat 

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

Uitgave van de 
v.z.w VOLKSUNIE 

REOAKTIE 
Mr Fr Van der Eist, 

Hoofdredakleur , 
T van Over.straeten, 

l^edaktieseliretaris, 
S De Lie, Mr De Coninck, 
Wim Jorissen. l i c W. 
Lu y ten. Et Mattheyssens, 
W Cobhaut , M Babyion, 
E Slosse dr L. Wouters , 
J Oiericks. Leden. 
Alle br iefwissel ing voor 
redakt ie naa r : 
Rotatvp. Syiv. DupuisL, 
110 Brus, 7. - Tel. 23.11.98 

Beheer : 
MMurice LemonnierI 82 
Brussel 1. Tel. U.K2.16. 
Mie klachten voor niet 
ontvangen van blad op dit 
adres . 

l a a r abonnemen t . 2i0 F . 
Halfiaarl i iks : 130 F 
Driemaandel i jks : 70 F. 
-Vbonnement bui ten land 

350 F 
S teunabonnemen t • 500 F. 

( m i n i m u m ) . 
Losse nummers : 6 F 
\ l l e s tor t ingen voor het 
blad op pos t reken ing 
I47b.97. Volksunie Brus. I 

Verantw iiitg. Mr F Van 
der F.lst. Beizegemstraat 20 
Brussel 12. 

VOOR 

KENNISMAKING. 

Schrljl om tosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 11, Delnze;" 
ot aaar 
Postbus, 381, Antwerpen; 
ot naar 
Postbus, 149, Gent; 
of naar 
Postbus. 231, Brussel 1. 
Het groot, ernstig oor
spronkelijk Vlaams Hu
welijkswens van vertrou
wen en welslagen voor 
De enige Beroepsinstel
ling voor fiuwelljksbe-
mlddeling van gans onze 
Nederlands sprekende 
taaistreek. 
Dagelijks verschillende 
verlovingen. 
Stipte geheimhouding. 

B E C O 
Levering van Gas- en stookolie 

vanaf 1000 1. over het ganse land I 

Kwaliteit Dienst . Beco-prijs ! 

Paso-denmarkt 20 Antwerpen 

Tei. (03) 32.04.77-32.02.10 

KIES BECO : GOED GEKOZEN ! 

dit pocketboek naar onze voorzit
ter Ir. R, Van den Bossche, die 
14 punten voor zijn rekening 
nam. Proficiat, voorzitter! 

Wie wordt de winnaar voor de 
maand januari? 

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

AALST 
Ko'portagepiceg. 

Zondag a s . 10 januari gaat de 
tocht naar Nederhasselt, Aspelare 
en St. Antelinks. Hoe de weers
omstandigheden ook mogen zijn, 
de tocht vindt in elk geval plaats. 

Een mikro-wagen zal trouwens 
de mannen opwarmen. Wij moe
ten en wij zullen ons programma 
afwerken. 

Verzamelen om 8 uur 45 in «De 
Vriendschap» of om 9 uur 30 aan 
de kork van Aspelare 

W*e op de weg Denderleeuw -
Aalst Aspelare wenst opgepikt 
te worden, verwittige zaterdag
voormiddag R De Vriendschap » 
(tel. (053) 26150) of Robert Van 
der Weeën, Moreel s t raat 32, Den
derleeuw (tel. (053)66960) die be
reidwillig zijn miniatuur-autocar 
ter beschikking stelde van de 
ploeg 
Oproep. 

Wij zoeken overal, maar vooral 
in deze gemeenten waar nog geen 
afdeling bestaat, medewerkers die 
ter gelegenheid van een kolporta-
ge in hun of in een naburige ge
meente ons willen behulpzaam 
zijn als mede-kolporteur of als 
gids om ons toe te laten onze 
tocht zo snel, maar tevens gron
dig mogelijk af te werken. 

Ook het gebaar van dezen die 
ons eenvoudig komen verwelkomen 
in hun gemeente, er ons inlich
tingen over verschaffen of bvb. 
een bevriend lokaal aanwijzen, 
zal door de mannen van de ploeg 
op nrijs gest.°ld worden. 

Wie verwelkomt ons zondag a^-
aan de kerk van Nederhasselt, As-
pelare of St. Antelinks? 

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

KORTRIJK 
Kolportage. 

Het arrondissementsbestuur 
dankt langs deze weg onze kol-
porteurs-propagandisten voor h u n 
knap werk van de laatste maan
den van 64. Wij rekenen op een 
grotere opkomst in 1965. Laat ons 
he t nieuwe jaar stevig inzetten 
met de kolpwrtage die plaats vindt 
te Wevelgem, op zondag 10 janua^ 
ri a.s., en maak nieuwe abonne
menten. 

Onze eerste werftocht 65 vindt 
plaats morgen zondag 10 januar i 
te Wevelgem. samenkomst : As-
tor om 8 uur 45. Wij verwachten 
al onze propagandisten om ons 
werkjaar 65 goed in te zetten. 

OOK VOOR V EEN 
LKKUWKN SCHILD 

Dit p r a c h t i g leeuwenschi ld 
word t ü thuisbeste ld door onze 
diensten indien u 325 F s tor t op 
pos t reken ing 1476.97 van de V.U. 
te Brussel . Sek re t a r i a a t : IVL Le-
monn ie r l aan 82. 

U kunt ook betalen als volgt : 
bij af levering 125 F -f 2 maan
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 
(Ceraf ix) . 
Belegd met bladgoud I 

! • . . - i i ' I 

•4 'i i'i 

ZAL 
HIJ BLIJVEN ZWANZEN? 

Wij ve rmoeden van niet ! Een 
bl ik in de lege afdel ingskas van 
Be r l aa r zal vols taan om hem he t 
lachen 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 I I ok to 
ber , s t aa t voor z w a r e opgaven . 

Omwi l l e van al ler le i onrege l 
mat igheden vern ie t igde de Be
s tendige Deputa t i e de verk ie
zingen te Ber laa r ( a r r . Mechelen, 
9000 i n w o n e r s ) . De uitslag w a s 
er 4 zetels voor de C.V.P., 4 voor 
een Ka to l i eke lijst met l ibera le 
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 lechts twee s temmen 
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 par t i jen zijn volop 
bezig h ier al les op al les te zet
ten, zij be t rekken het gehele a r 
rond i s semen t in de stri jd ! Hoe
wel er bij de C.V.P. p l a n n e n 
bes tonden aan te p a p p e n met de 
socia l is ten, prevel t zij nu over 
« de schone ziel van het kind », 
alle bat ter i jen worden bovenge
haa ld . Ën Wal t e r Luy ten zit 
d a a r met een lege kas l Of nage
noeg leeg, w a n t d a n k zij een 
eers te op roep k w a m er al w a t 
muni t ie b innen . 

Vlamingen uit a n d e r e s t r eken , 
helpt de afdeling Ber laa r in de 
str i jd die zij o p n i e u w moet voe
ren. Elke f inanciële bi jdrage is 
welkom op PR 696861 van W a l t e r 
Luyten , Legre l les t raa t 32 Ber
laa r . Vermelden op s t rookje : 
« Kiesfonds ». 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
jooA uapfuïspaMtisis sp UBA aaej 
10.00 : Skiën. Rechtstreekse repor-
heren gehouden op de Lauberliom 
te Wcngen — 15.00 : Voor boer en 
tuinder — 15.30 : De Plintstones 
(63ste afl.) — 15.55 : Kapitein 
Zeppos, wederuitzending van de 
6de episode — 16.20 : Birglt Nils-
son zingt. Operaconcert met het 
Zweeds Omroeporkest o.l.v. Stig 
Westerberg — 17.00 : Biljarten. 
Rechtstreekse reportage van het 
Belgisch kampioenschap drieband 
gehouden te Grobbendonk — 18.35 : 
Sportuitslagen — 18.40 : Klein, 
klein kleutertje — 19.00 De 
jonge kometblazer — 19.55 : Weer
bericht en mededelingen — 20.00 : 
TV-nleuws — 20.15 : Sportweekend 
— 20.45 : Oh, hee, de lucht valt 
naar benee I Blijspel door de Ame
rikaanse schrijver Leonard Spigel-
gass — 22.20 : TV-nieuws. 

MAANDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Pilmmu-
seum van de schaterlach. De jaloer
se filmprodueer, filmklucht met 
Oliver Hardy — 19.20 : Tienerklan
ken — 19.55 : De Weerman — 20.00: 
TV-nieuws — 20.30 : Openbaar 
Kunstbezit : « Winter in Vlaande
ren » door Albert Saverijs (1886) 
— 20.40 : Middernachtzon : spel in 
twee delen naar «Soleil du Mlnuit» 
van Claude Spaak — 22.15 ; Ver
geet niet te lezen — 22.45 : TV-
nieuws. 

DINSDAG 
18.45 : Teletaalles : Frans (Ie les) 
— 19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Tijd voor u. De schijnwerper op 
Aüolphe Sax, documentaire film 
voor de jeugd — 19.30 : De Flint-
stones. 64e all. : Een inbreker met 
attenties — 19.55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19.59 : Weerbe
richt — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Dokter Ben Casey. 4e afl. ; Nergens 
is er licht — 21.15 : Panorama — 
22.00 : Gastprogramma. De liberale 
gedachte en actie — 22.30 : TV-
nieuws. 

WOENSDAG 
17.00 : Televisum — 18.00 : Jeugd-
televisie met Bob Davidse — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Richard 
Leeuwenhart : Lang leve de koningl 
1ste aflevering van ons nieuw tv-
feuilleton voor de Jeugd — 19.30 : 

De wereld is klein ; Oosters pren
tenboek. Vandaag Formosa en 
Seoel (Korea) — 19.55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
' t Is maar een woord — 21.00 : 
Pllmtribune Italiaanse lUm : De 
tijd stond stil — 22.30 : Zoeklicht 
— 23.00 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 1905 : De gordel 
van slangeleder : De temjiel van 
Limbasi (7e afl.i — 19.20 ; Pene
lope — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.59 : Weerbericht 
— 20.00 : TV-nieuws — 20 25 : Van 
de hak op de tak : ontspanniugs-
programma van en met Tvonne 
Lex, Will Ferdy, Troeleke, Tiny 
Young, Don Gals en Joan Rhodes 
— 21.00 : Congo, een uitzending 
van Omer Grawet — 21.40 : Pre
mière — 22.05 : Gastprogramma 
Het vrije woord : Lekenmoraal en 
-filosofie ^- 22.35 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 
18.45 : Teletaalles : Frans (2de les) 
— 19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
De wereld is klein : Mysterie over 
de woestijn — 19.30 : Tienerklan
ken — 19.55 : De Weerman — 20.00: 
TV-nieuws —• 20.25 : Wit of zwart, 
komedie van Yvon Givert — 21 05 : 
Optreden van het zangtrio « The 
Supremes » — 21.20 : De thalas-
sotherapie of zeebadgenezing — 
22.00 : TV-nieuws — 22.10 : Cloae-
up van de Italiaanse kineast Mi
chelangelo Antonionl. 

ZATERDAG 
10.30 : Volksuniversiteit — 16.55 T 
Muziek voor jonge mensen — 17.45: 
Schooltelevisie — 18.55 ; Zandman
netje — 19.00 ; De avonturen van 
Kuifje : De zwarte rotsen (wedep-
uitzénding van de volledige reeks) 
— 19.30 : Dierenwereld : Apen —• 
19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : De 
wijkagenten : Het eethuisje (11de 
afl.) — 20.50 : Tijd voor show : 
een showprogramma waaraan mede
werken : George Tapps and hls 
Dancers, Bruno Pllippinl, The Blue 
Boys, Chester Harriott en The Spot
lights — 21.35 : Echo — 22.05 : 
In het Dick Powell-theater : Qo 
oude man en de stad .— 22.&6 jl 
TV-nleuws. 
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A N T W E R P E N 

ANTWEBPEN-STAD 
;Werftociht met luidspreker-auto 

en kolportage te Antwerpen-Noord 
op zondag 10 januari . 

Samenkomst om 10 uur aan café 
c T i j ! », Sint Janspleüi. 

Alle bestuursleden en leden moe
ten helpen! 

Zl], die zich niet geschikt ach
ten om te kolporteren, zijn even 
welkom : zij moeten meestappen 
om de massa der propagandisten 
te vergroten en om nota te nemen 
van nieuwe simpatizanten-adr es-
Ben. 

KONTICH 
Op zaterdag 9 januar i 1965 te 

20 uur wordt door onze afdelmg 
he t jaarlijks ledenfeest gehouden 
In de zaal « Alcazar », Meohelse-
Bteenweg 22 te Kontioh. 

Het feest zal dit jaar vooral in 
he t 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 j>aar 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 muziek met dans
gelegenheid. 

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

HOBOKEN 
Werf tocht. 

Ondanks het slechte weder werd 
de werftocht op Moretusburg een 
sukses. Ook te Hoboken werd nu 
bewezen da t slechts hij die zaait, 
kan oogsten. 

Op zondag, 17 januari , te 10 
uur pakken wij de Wijk « de Mo
len » aan. De mensen aldaar wer
den reeds voorverwarmd met en
kele overbhjvende proefnummers. 
Deze keer worden er minstens 
honderd verkocht. Dus iedereen 
om 9 uur 30 op post a an / i n he t 
he t lokaal a Bruegel », Kiosk-
plaats . 
Ledensla?. 

OOk dfe ledenwerving verloopt 
de laatste tijd zeer vlot. De her
nieuwingen gebeurden reeds voor 
1 januari . Regelmatig kcaitakt 
met onze mensen bhjft echter 
vereist. 

Wie zet zich mee in om elke 
maand een nieuw Hd aan te wer
ven? 

HECHELEN 
De uitgebreide bestuursraad 

van de Vü-afdeling stad Meche-
len vergaderde op 30 december 

om In samenwerking met de kan
didaten van de gemeenteverkie
zingen de hernieuwde werking te 
bespreken. Iedereen scheen op 
adem te zijn gekomen n a de rust
periode (herstelverlof) van de 
veldslag van l i oktober. 

Een uitdrukkelijke wil bezielde 
alle aanwezigen met vernieuwde 
krachten en methodes de strijd 
terug a a n te vatten. De vorming 
van een nieuwe werkgroep o.l.v. 
een verjongd waarnemend bestuur 
werd besproken. Een onmiddellijke 
effektieve ledenslag is er he t ge
volg van. Tevens werd he t bui
tengewone sukses van de abonne-
mentsvernieuwing vastgesteld. De 
toestand van de verkiezingskas 
dient opgefleurd te worden. Het 
financieel komitee zal dan ook m 
versneld tempo de nodige bezoe
ken afleggen. Onmiddellijke 
Bteun dient verstrekt te worden. 
De vrienden van Mechelen storten 
dan ook voor he t solidariteitsfonds 
op de ijostrekening 60.19.72 van 
Fons van de Werf, Oapufesteen-
s t raa t 138 te Mechelen. 
Solidariteitsfonds 2de steunlijst. 
Overdracht 1ste lijst 3 820 
Steun aan onze Strijders 
Verlende Mortsel 50 
Onbekend 1.000 
D.M. 100 
Om onze jongens uit de 
gevangenis te houden 
V.H.H. Brussel 100 
M.T. 80 
P.V. 150 
Elk vogeltje zingt zoals 
he t gebekt is 500 
K.V.H. 500 
Dobermann 500 
Naamloos 100 
P.M. 100 
Voor Vlaanderen! 200 
Langemarck! 500 

Nieuw totaal 7.700 

B R A B A N T 

KUMTICH 
Houdt de avond van zaterdag 

16 januar i 1965 vri j! 
Zoals ieder Jaar verwachten wiJ 

een massa vrienden op ons Volks
uniebal m de zaal Vandeput, 
Dorpsplein, Kumtich. (Grote par
king op het plein). 

Iedereen wordt hartelijk uitge
nodigd. 

s taan, mogen we niet meer rus
ten. Wekelijks moeten we de baan 
op. Het is ha rd noodzakelijk wü-
len We doorbreken. Vooral ons ei
gen kan ton 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. 

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

DIKSMIJIDE 
Werftocht. 

Zondag 10 januar i werftocht te 
Koekelare. 

Verzamelen om 9 uur 30 op de 
Markt. 

OOSTDtJINKEBKE 
Voor de eerste ma^l komt ook 

hier pater_ dr. M. Brauns spreken. 
Dit op uitnodiging van de Vlaam
se vrienden van Oostduinkerke en 
omliggende. Deze spreekbeurt 
vindt plaats in gasthof « Moeder 
Lambik », Leopold I I laan, en wel 
op vrijdag 15 januar i om 20 uur. 

Het onderwerp is zeer aktueel, 
nl. « Radikalisme in de Vlaamse 
strijd ». Zeer warm aanbevolen! 

ROESELAKE-TIELT 
Om aan de zware uitgaven voor 

propaganda het hoofd te bieden 
en de kas op peil te houden, werd 
het aanta l feesten van onze 
Vlaamse Vriendenkringen uitge
breid Men neme nota van de vol
gende data : 

6 februari : te Roeselare In de 
zalen « De Beurs » avondfeest van 
de Vlaamse Kring c De Mandel > 
ter gelegenheid van hel nieuwe 
gemeenteraadsjaar Orkest : de 
< Lucky Stars ». Toegang 50 F. 
Tombola, gezelschapsdansen. Kaar
ten bij de propagandisten van de 
afdeling Roeselare-Beveren 

27 f eb marl : te Izegem. Avond-
feest Krmg 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 Rutger 
speelt ten dans 

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 

Het moderne zilveren sie
raad uit e i g e n streek 

JUWELEN SYMFOROSA 
ontwerpen Luk Speybrouck 

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

antverpia meubelen 

PAS TOE St Gummarusstxaat-28-30-32 
Telefoon : 32.94.77 

Pels? 
Een bontjasje ? 

Een bontmantel ? 

wendt U vol vertrouwen 

tot het huis 

W CLAYKENS-NEVEN 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek . Brussel 
Telefoon : 48.37.01 

Alle inlichting op verzoek. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSÜKTMATRASSEN 
(Brevet - 529768) 
me t 
Gebreve tee rde ka rkassen 
(Brevet - 512767) 

«STAK' 
T E Z E L E (O. VL.) 
G E W A T T E E R D E B E D S P R E I E N 
W O L L E N D E K E N S 
Tel . (052) 44641 en 44642. 

Ind ien ü geen verkoper 
in uw omtrek kent s tuu r 
ons een kaar t j e en w e 
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 
Th ie rb rauho f I 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren o r k e s t 
S temming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken , 
n ie t d u u r . 
Vanaf 's m o r g e n s 
tot 's n a c h ' s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inger ich t voor 
groepsre 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 An twerpen 

p r i m a koud buff«t. 
Open dag en nach t . 
Zalen voor ve rgader ingen , 
enz. 
Van nu af Staf Woute r s 
aan de t a p k r a a n . 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoons te b i e rke lde r 
van het land. 

Niet vergeten da t men in 
d e 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 i n k t met de 2 Her t jes . 

DORT T H I E R B R A U H O F I I I 
langs au tosne lweg An twer -
pen-Aken, Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Gaf é r est. (1000 pi.) 
Ru ime parkeerge legenhe id 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek hel « Veerhuis » 
te St-AMANDS a.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

« PETER BENOIT » 
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 
Uitb. Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

Vermindering vr lezers V.U 
Huish App Radio-T.V.-

Bandopnemers.„ 
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr 23, Ant. 

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS Deurne Z. 
Van Havrelel 70 T 356317 
Agent De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen Dellflex - Taplflex 
enz. Inllchtmgen : 
Claessens-Cornells Scbut-
str. 18 Deurne T 36.13 12 

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- veranderlngs-
herstelllngswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel. (03)37.43 81 

BOEKEN TIJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektunr 
Eén adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

H O T E L - R E S T A U R A N T 

Bezoek het Payottenland 
goede spijzen vindt ü In 

afspanning 
B DE KROON » 

O.L.V.-Lombeek (054)32381 

a Vlaams Huis n Knokke 
Kamers vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen 
ElisabethL 105 T 632.70 

Vlaams Huls Brengbel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

VoL Pension. 30 kamers 

UURWERKEN 

Zwitserse uurwerken 
bl] meester nurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr 11 Oudergem 
T. 72.45.43 terminus tr 35 
10 % korting leden V.C. 
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O P bevel van de regering 
wordt er weer gezwegen in de dag
bladpers. Net zoals vóór Hertoginne-
dal. 
' Misdaden worden in stilte uitge
broed en in het duister uitgevoerd. 

De grondwetsherziening in de zin 
van de definitieve kolonisering van 
Vlaanderen is ongeveer klaar. De 
Vlaamse ontvoogdingsbeweging zal 
grondwettelijk de pas afgesneden 
worden. 

'wille van hun minderheidstoestand. 
Maar het bewust Wallonië heeft de 
grondwetsherziening, zoals de « staf-
fels » van de drie traditionele ant i -
Vlaamse partijen ze uitgedokterd 
hebben, met kracht afgewezen. Wal
lonië wil daar niet van weten. 
Vlaanderen wil er evenmin van we
ten. 

Maar in België verstaan de toppo-
litici de kunst om altijd tegen Vlaan
deren en tegen Wallonië in te gaan, 
om de duistere machten achter de 

Wat het heel juist wordt, moeten 
we nog even afwachten. Het grond
beginsel van het afgrendelen van de 
Vlaamse meerderheid blijft echter een 
verworvenheid. Geen enkele Vlaming 
uit de kleurpartijen verzet zich daar 
nog tegen ! 

In zake taalaangelegenheden zou 
men niet alleen een gewone meerder
heid eisen, maar daarbij nog een ge
wone meerderheid in Vlaanderen en 
in Wallonië. 

En voor alle andere politieke vraag
stukken zou men dezelfde regeling 
vooropzetten van het ogenblik af, dat 
twee derde of drie vierde van één 
taalgroep dit zou vragen. Dat is de 
beruchte « alarmschel». 

Dit betekent het einde van de uni-
taristische democratie in België. 

H ET « waarom » roept geen 
Waals maar wel een Brussels ant
woord op. 

Want men heeft alles op de Walen 
willen gooien, en wel dat zij het wa
ren die deze waarborg vroegen om-

demokratische schermen ter wille te 
zijn. Die duistere machten willen 
per se een Belgische ziel, een Belgi
sche geest in het leven roepen, geest 
die er in de grond nooit geweest is 
en die er in de toekomst zeker nooit 
zal zijn. 

De leugen waarop de grondwets
herziening gebouwd is, nl. de Waalse 
minderheidseis, is dus flagrant aan 
het licht getreden. 

Maar toch handelen de politieke 
cenakels verder alsof er niets gebeurd 
is. En vooral zwijgen de Vlaamse 
kleurpolitici alsof er niets gebeurd 
is. Waartoe dienen die mensen eigen
lijk nog ? Om stilzwijgend hun wedde 
op te strijken, hun zwijggeld voor de 
verdere grondwettelijke kolonisering 
van ons volk ? 

N OCHTANS is de toestand 
maar al te duidelijk voor ieder rede
lijke Vlaming, behalve voor die 
Vlaamse kleurpolitieke struisvogels. 

Het weekblad «De Nieuwe » vatte 
het vorige week nog kernachtig sa

men in zijn hoofdartikel : « Het be
tekent dus meteen, en het is goed 
dat op de eerste dag van het grond
wetsjaar al te zeggen, dat Vlamingen 
die de grendelprocedure, hoe zij er 
ook moge uitzien, goedkeuren, impli
ciet erkennen dat er geen Vlaamse 
grieven meer bestaan... Een en ander 
betekent, dat geen enkele partij of 
beweging eerlijkerwijze medewerking 
aan de grondwetsherziening en de 
verwezenlijking van zelfs maar een 
beperkt Vlaams programma kan kom-
bineren|. Men is voor hel^ ^ne of men 
is voor het andere, maar men kan 
niet voor beide zijn, tenzij men met 
bewust opzet de goegemeente iets op 
de mouw wil spelden ». 

D E goegemeente iets op de 
mouw spelden. Dat is het. Maar ver
mits het hier om de levensbelangen 
van ons volk gaat, is het een beleef
de uitdrukking om te zeggen dat hier 
grof misbruik van vertrouwen wordt 
gepleegd op de politieke onderont
wikkeldheid van de Vlaamse massa. 
Men zegt aan die massa dat ze ver
trouwen kan stellen in de Vlaamse 
politici van de kleurpartijen en on
dertussen versjacheren die kerels de 
toekomstmogelijkheden van diezelfde 
Vlaamse volksmens en van zijn kin
deren. 

W AT hebben de Vlaamse 
kleurpolitici al uit de grondwetsher
ziening gehaald ? De Vlaamse C.V.P. 
heeft een schuchtere poging gedaan 
om iets, wat de logica zelf was, in te 
lassen in art. 23 en wel dat de offici
ële taal in Vlaanderen Nederlands 
zou zijn en dit om het Vlaams grond
gebied te beveiligen tegen het impe
rialisme van onze Brusselse taairas-
sisten. De franstalige pers verhief 
echter de stem. Schildwacht in « Het 
Volk» protesteerde dat het nu eens 
moest gedaan zijn met die aanmat i 
ging van de franstaligen, maar een 
dag later was het ook al gedaan met 
zijn protest. De Belgische taalrassis-
ten moeten maar eens blaffen en de 
Vlaamse politici beven en zwijgen. 

De Vlaamse B.S.P. zegt natuurlijk 
nog wat minder dan de Vlaamse 
C.V.P. Zij denken aan de ambten die 

ze mogen bekleden van onze frans
talige kolonisators en ze vinden dat 
het zo in orde is. Bij de Vlaamse 
P.V.V.-ers is het nog erger. Die laten 
zich nu eens alles zeggen door de 
ergste van alle Brusselse taalrassis-
ten, de Brusselse oasisliberalen. 

H ET zal op die wijze nie
mand meer verwonderen dat de ver
ontwaardiging in Vlaanderen groeit 
met de verstomming waarmee het 
thans geslagen is. Op een ogenblik 
dat onze jongeren komaf willen ma
ken op een wettelijke wijze met het 
Vlaamse kolonisatiestatuut, omdat 
alle volkeren in de wereld daar kom
af mee maken, zien ze hier Vlaamse 
liberalen die geen liberaal durven 
zijn, Vlaamse socialisten die tegen al 
hun beginselen in de kolonisatie steu
nen en C.VP.-ers die geen Vlaming 
durven zijn. 

DRS W. JORISSEN 

M ETEEN groeit de wil kom
af te maken met deze kleurpolitieke 
kollaborateurs van onze rassistische 
kolonisators, groeit de wil de s t r i j 
dende Vlaamse Beweging bewust om 
te bouwen tot een onstuitbare poli
tieke Vlaamse macht in een algemene 
Vlaamse part i j ; Vlaamse partij die 
het bevrijdingsnationalisme met als 
konkrete doeleinden het federalisme 
en de sociaal-ekonomische struktuur-
hervormingen, die de macht moeten 
breken van onze kapitalistische kolo
nisators, als het grote doel vooropzet. 

Nog enkele maanden scheiden ons 
van volgende verkiezingen. Laat ons 
alle beschikbare, eerlijke en degelijke 
krachten bundelen om aan de Brus
selse kolonlsatiemachten te laten zien 
hoe de Vlamingen hen beu zijn en 
hoe zij zullen reageren. 

Want wij willen in de wereld van 
morgen niet het enige gekoloniseerde 
volk blijven. 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie roor 
zalen - reklamewageng • kerken • tiuis-
kamers enz... 

Wendt U in vertrouwen tot : 

•DE GiÊÜMtf8fö"M• 
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 geniet 

V speciale voorwaarden. 

HET GEVAAR BELOERT U TE ALLEN KANTE l ü MOET VERZEKERD ZIJN I 

• VOOR UW LEVEN, 

• UW AUTO 

UW HUIS. 
UW MEUBELEN 

aadpleeg ons, U zult er baat bij vinden. 

Daarom slechts één adres : 

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL. VOORBRAECK & CO. P.V.B.A. 
Jan Van Rljswijcklaan 62, Antwerpen Telefoon 03/37.54.38 . PCR 163 620 
Beheer : Van der Paal • Voorbraeck — Direktie : Lic. Rik De Vos. 
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